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Harcban az első negyedévi terv sikeréért
A Vágóhíd
zsírtizemének dolgozói
a zsírbegyiijtés sikerééri

K é t e z e r s z e l l ő z t e t ő r á c s t e r v e n felül

tszcsben az állatgondozónak is, akik
több m i n t 240-en dolgoznak meA Szegedi F ű t ő h á z dolgozói tálke. Tóth elvtárs
szép eredményét
a
gyénkben. A maradiak sok nőt gásen készülnek hazánk felszabsdulá- szovjet módszerek elsajátításival és
toltak előrehaladásukban
ós
nem
sának, április 4-ének méltó megün- alkalmazásával érte el. Nem elégakarták, hogy ezt a munkát végezA múlt év novemberében a hód- neplésére. A dolgozók újabb fel- szik azonban meg eddigi teljesítmé.
zék: nem bízlak abban, hogy a nők mezővásárhelyi Vágóhíd
versenyre
nyével, hanem tudását átadja fiataitt is megállják a helyüket. M a té- hívta ki az ország valamennyi zsír- ajánlásaikkal és azok teljesítésével labb munkatársainak. Tóth
elvtárs
mutatják
meg
pártunk
iránii
hősények bizonyítják
az
eredményes feldolgozó üzemét. A verseny értévállalta, hogy munkamódszerét átgüket.
munkát. A szőregi Vörös Rózsa- kelése szerint az országos versenyifjúmunkásnak
A mozdonyjavító fiókműhely dol- adja J á g e r Antal
tszcs-bcn Molnár
Mihályné baromfi- ből a szegedi Vágóhíd zsíriizeme
és ezzel a segítéssel március 9-re,
gondozó jóval túlteljesítette az elő- került ki győztesként. A z el m ú l t év gozói vállalták, hogy első negyed- Rákosi elvlárs születésnapjára Jáirányzatát; 350 munkaegységet dol- utolsó negyedében komoly feladatok évi tervültet március 25-rc befeje- ger elvtárs teljesítményét két százik. A m u n k a helyes megszervezégozotí.
megoldása előtt álllak a szegedi
ifjúsével és a munkaidő
kihasználásá- zalékkal növeli, ö r d ö g h P á l
A nők feladata, hogy a munkahe. zsírüzem dolgozói, A két megye teval megfogadták, hogy 124 százalé- munkás vállalta, hogy 131 százalélyükön és más területen is
híven rületén begyűjtött zsír átvétele, be.
kos eredményüket tovább fokozzák. kos teljesítményét április 4-re 135
őrködjenek az ország és a köztulaj- szállítása, ma.id feldolgozása odaszázalékra emeld.
A dolgozók vállaltak, hogy terdon felelt. Egy jottányit se enged- adó munkát követelt az üzem valaA mozdonyvezetők is szocialista
ven
felül
március
9-re
és
április
jenek a munkalazítóknak, a munká- mennyi dolgozójától. A z üzem kaszerződéseket kötöttek a mozdonyok
ra á l l a m i fegyelem
megsértőinek, paritását minden tekintetben kihasz- 4-re 2000 darab szellőzőrácsot kijakarbantartása, szolgálatképes állafeldolgöza'lan vítanak, ameilynek ériéke C000 fone tűrjék a siránkozást, hanem min- náltuk és az idén
pota érdekében. Timár József mozden erejüket
összeszedve,
kitartó zsír üzemünkben nem volt. A zsír- rint.
A villamosműhely dolgozói a mun- donyvezető, Kónya Géza és Csikós
munkával legyenek meg mindent a Heszállílások megszervezése és a felka
helyes megszervezésével
vállal- József fülök vállalták, hogy márterv teljesítésének az érdekében. A dolgozásra va'ó irányítás terén Sücius 9. és április 4. tiszteletére mozták,
hogy
a
fenntartási
munkáknál
iszes és egyéni dolgozó parasztasz- veges E r n ő elvlárs végzett eredméállandó
forgalombizto's
esetén
helyben
hat donyukat
tonna- hibajelentés
szonyok tanulmányozzák az 1953-as nyes munkát. A gépkocsik
állapotban tartják és három hóna
évi beadási rendeletet és úgy segít- tartalmának kihasználásával, a f o . órán belül, vidéken 18 órán belül
pig nem küldik javításra.
sék a tervet elkészíteni, hogy annak lyametos szállítások megszervezésé- k i j a v í t j á k a hibákat,
A Szsgedi Fűtőház
valamennyi
végrehajtásával biztosítvák a kötele, vel igyekezett a felfutás miatt keA Szegedi Fűtőház dolgozói a naletkezeit torlódásokat
kiküszöbölni. dolgozója azért harcol, hogy első pokban megtették vállalásultat
zetlség teljesítését.
hanegyedévi
tervüket
határidő
elölt
zánk felszabadulásának ünnepére. A
A békeharcfcan azoknak az asszo- A verseny időszaka alatt kitűnt j ó
nyoknak is .megvan a feladatuk, munkájával id. Mező Mihály olvasz- teljesítsék é s ezzel építsék a szocia- dolgozók valamennyien tudják, hogy
A Szovjetunió mellett a népi de ,
a
vonatkésések
megszüntetésével
akik a termelőmunkából nem veszik tó 141 százalékos, Rózsa Ferenc ol- lista v a s u t a t
mokratikus országok és a kapiiaA globális vállalásokon kívül
a nagyban
kimagasló
elösegíthelik
szocialista
ki a részüket. Segítsék azokat a nő- vasztó 138 százalékos
lista országok küldöttei lelkesen fogdolgozók egyéni felajánlásaikkal is hazánk építését. Éppen ezért minket, akik dolgoznak. Segítsék úgy, eredményével.
laltak állást a béke mellett. Egyse,
harcolnak az eső negyedév határ- den erejükkel harcolnak a felajánhogy gyermekeikre fordítsanak gonA szegedi Vágóhíd zsír üzemének idő elöt'.i teljesítéséért. Tóth Mátyás
gesen léptek fel és követelték, hogy
lások teljesítéséért, illetve túlteljesídot, segítsék a tanulásban és ellen- dolgozói
valamennyien
vállaltak, sztahánovista kazánkovács múl évi
az öt nagyhatalom kössön béketéséért
őrizzék. A z iskolában, a tanulószo- h o T
április 4-re még
nagyobb tervét 140
egyezményt, vessenek véget a városzázalékra
teljesítette.
bában segítsenek, úgy, mint a eso. mértékben elősegítik az 1953-as évi
Földvári
Lajos
tudósító.
sok és falvak lerombolásának, hala.
grádi gimnázium szülői
munkakö- 'sírbegyűjtés sikerét és egyúttal ötdéktalanul szüntessék be n hadműzössége. közöttük Bartók
Józsefné, éves tervünk sikeres építésével
a
veleteket Koreában. Szüntessék be
aki nom fiatall asszony, mégis íá- •zocializmus mielőbbi
megvalósuláa nemzeti függetlenségi mozgalmak
radlságot nem ismerve dolgozik
a sát la.
elfojtására alkalmazott
eröszakot.
Szülői Munkaközösség tagjaival. A
Dudás
Pál
levelező.
Tiltakoztak minden faji megkülönvidéki gyerekek ruháját kijavítják,'
böztetés ellen, amely sérti az emAz üzem dolgozói
az
1953-as százalékos
a koreai gyermekek részére takarót
felajánlásukat
139
beri lelkiismeretet és fokozza a hátervév kezdetén az elmúlt ev
jó százalókra teljesítették.
kötöllek, az iskolát szépitik, gazdaA csatorA
Szegedi
Bútorgyár
borús veszélyt. Kövelelték azt a jomunkáján é® hfoáln
szerzett ta- n a h á l ó z a t brigád tagjai is 'últe'sági vonatkozásban is támogatják. A
got, hogy a dolgozó m a g a döntsön
sztahánovistái
paszla'ataikat
felhasználva tették jesítették április 4-i
Szülök Iskoláját úgy szervezik, hogy
vállalásukat.
sorsáról, életformájáról, más állameg felajánlásukat
április
4-re, Vállalták, hogy
azon 80—110-en vesznek részt.
teljesítményüket
átadják tapasztalataikai
mok ne avatkozzanak
egymás belfelszabadulásunk ünnepére.
127 százalékra fokozzák ® tegnapig
Az MNDSZ-szarvezeteknek
felügyeibe. A kongresszus ezt a felhíA vállalat dolgozói a
Szovjet- 129 százalékot értek el. A VízmüA
gyár
dolgozói
az
elmúlt
évben
adatuk,
h
g
y
városon
é
f
a
l
u
n
se0
s
vást elfogadta és a küldötlek ígéreteljesíállták
meg
helyüket unió Kommunista Pártja X I X . kon- vek dolgozói éves tervük
Munkaközösség is becsületesen
tei tettek arra, hogy
országukban gítsék^ a Szülői
tanulmányo- tése érdekében
ebben az évben
1953-ban
célvl gresszusa anyagának
mindent megtesznek a
békemozga- munkáját, ne válasszák el az MN- a mnnkaversenyben,
út- rnúg szélesebb körben vezetik
be
ki, hogy
még
fokozottabb zása nyomán és Gerő elvtat s
munkájától,
hansm
tegyék tűzték
lom kiszélesítéséért. Igen nehéz fel- D S Z
anyagtaka- a munkamódszerátadást, ezzel még
harcolnak
az
idömegia- mutatásai alapján az
adat ennek végrehajtása kapitalista szerves részévé ezt a területet is. A mértékben
felajánlásc- több dolgozót emelnek
szakmunés a jó minőségű
áru rékosságra is jelentős
környezetben, ahol a békeharcosok feladatok közé tartozik az is, hogy hárításáért
kat tettek.
Az üzem dolgozói ja- kás színvonalra.
A vállalat
do'.
készítéséért.
Az
üzem
sztahánorisvároson,
falun
é
tanyarészen
szers
ki vannak téve annak, hogy ha kibizonyítja,
évben is élenjártak
a vasolták, hogy az eternit cső ön- gozóinak jó m u n k á j á t
állnak a Szovjetunió melllett, akkor vezzék az olvasóköröket, ahol azok tái az 1952.es
karikája helyett hulladék hogy az üzem az ú j tervév
első
Most
megfogadták, töttvas
az asszonyok is résztvesznek, akik- termelésben.
elbocsátják
munkahelyéről.
készítsenek
k a . 'íz napjának 104 százalékos 'ervfokozatosan
növelik
eddig! eternit-anyagból
családi helyzelük miatt messze nem hogy
Ezzel jelentős
megtaka- teljesítését a
második
dekádban
Magyarországon
a
békemozgail- távozhatnak otthonuktól. Itt olvas- redményeiket
és szakmai
segítséget rikákat.
növelte.
mat nem g á t o l j a a kormány, rend- nak, elbeszélgetnek és megvitatják nyújtanak
a száz százalék
alatt
lel. rítást érnek el. Az üzem partszer. 109 százalékra
vállaia'vezetöséje minőreink nem kísérik be a békehareo- a multat, a jelent. Nem árt. ha idé- jesitőknek,
hogy azok is minél
ha- vezete és
A Szegedi Víz- és
Csatornaműa
sekat. A békemozgalom kiszélesíté- zik a multat mert a jelent így tud- marabb
elérjék,
sőt
túlteljesítsék dent elkövet, hogy biztosítás
vek minden egyes dolgozója
egy
a
sét segíti és irányítja pártunk. Min- j u k jobban értékelni. í g y
Január
hónap
első 'és zavartalan anyagellátást, hogy
értékelt normájukat.
emberként harcol azért, hogy
ápdolgozók
felajánlásaikat
minél
den olyan
megnyilvánulást
segít Ábrahám
második
dekádjában
élenjárt
a
terPétemé, a szegedi
Kosrilis 4-re tett fogadalmukat
írékormányzatunk, mely a béke ügyét suth Zsuzsa csoporlban, amikor el- melésben
Pácsa
János
körfűrésze*; előbb teljesíthessék.
nél előbb valóravál'sák,
löbbtcrszolgálja. A békeharc tehát nálunk mondotta, hogy a múltban csak az termeléséi
első két dekádban
141
Január hónap második
dekádjábiztosítsák az 1957-as
m á s eszközökkel folyik, mint a ka- úri gyerekek tanulhattak, a szegé- százalékra
növelte.
A pácoló
üzem- ban kú'ün'ek jó munkájukkal tol. melésükkel
i l l t ' v e tálpitalista országokban. A mi dolgo- nyek csak béresek, vagy kanászok részben
Dinnyést
Ágostonná
155, gozótársaik közül Juhász
Antal év sikeres teljesítéséi,
zóinknak és közöttük a nőknek nem lehettek. M a m á r öntudatra, ember, Bodó Mihály
marós
139,
Fortuna sagédszerelö és Terhes Béla segéd- tél j esi tését.
a kormány ellen kell harcot vívniok, szeretetre tanítják a kicsi gyerme- István
142 százalékra
emelte
telje, munkás, akik április 4-re 'eit 128
Szűcs József
hanem a régi, maradi szokásokkal ket az óvodában is. — Ma van ren- íhnényét.
kell szakítaniok.
des r u h á m — mondotta Abrahámné
Az előkészítő
üzemrészben
véldát
Szovjet
módszerek
bevezetésével
A z üzemekben, gépállomásokon és — , a múltban _ míg fiatal voltam mutat
jó munkájával
az
ifjúmun—
nom
jutott
erre.
M
i
k
o
r
zúgolódtszcskben dolgozó asszonyok,
vagy
kásoknak
Horváth
István
ifjúmun.
fokozzák
a
termelést
bármely területen dolgozó nők érez- tam. az édesanyám azt mondia: ne
hónapban
165
százalék,
zék, hogy ahol
dolgoznak, az a zúgolódj, az isten így rendelte. Az- hús: január
a Sertéshízlaló
dolgozói
teljesítményét.
Mogyomunkaterület az övék: érezzék, hogy óta rájöttem, hogy nem az isten ra fokozta
kapita- róssy József
marós
január
hónap
ott minden az egész ország vagyo- rendelte a z t úgy, hanem a
A Szegedi Sertéshízlaló
dolgo- eredményeket érnek el.
Április 4
na és ahogy dolgoznak, úgy erősí- lista rendszer, amelynek az a célja, második
tíz napjában
141
százalékzói röpgyűlésekea nagy lelkesedés- tiszteletéire vállalták, hogy *a,kar.
hogy a dolgozókat elnyomja.
Én
tik drága hazánkat. Mmé'l löbbst é s
termelését.
Megfogadta, sel fogadták meg, hogy április 4-re, mányértékesitési tervüket
m á r 63 éves vagyok, de minden ra emelte
fokozejobbat
termelünk,
annál
jobban
munkamódszerét
Papp
János hazánk felszabadulásának
nyolca- tcsan emelik és január
erőmmel
harcolok a demokráciánk átadja
hónapján
erősödik
népgazdaságunk,
annál
évfordulójára tervüket "ul'el- 105.6 százalékos eredményt érnek
megerősítéséért.
•'fjűmunlcásnak,
hogy
ő is
minél dik
több ú j gyárat, családi házat, iskojesílik.
el. Az 1953-as év első
negyedéH a z á n k n a k sojc ilyen jói dolgozó előbb
a jól teljesítőkhöz
zárkózzon
lát, bölcsődét, napközi olthont épíA brigádok a
versenyszerzödé- ben a jobb
takarmányértékesi'ésasszonyra
van
szüksége,
mert
ezzel
fel.
tünk és több gépet gyáriunk a me6eket
meghosszabbítottá s a bri- sel 517 mázsa takarmányt takarízőgazdaságnak, ami egyben válasz erősítjük a béketábort, mert a maA
Szegedi
Bútorgyár
dolgozói gádokon belül kisebb
csoportokat tanak meg. Ezzel nyolc naoön
é'
is az imperialista háborús
gyujto- gyar nép i s a népek békére törekvő minden
és
párosversenyeket tudják
etetni
állatállomanyuka'
tudásukat
felhasználva
har- alakítottak
gatóknak. A
nők nagyrészéről el- nagy családjához, a
béketáborhoz colnak
dol- ez 373.560
forinj
megtakarítás 1
azért,
hogy
az 1933-as
év szerveztek. Az üzemegység
mondhaljuk, hogy megértik
ennek tartozik és a helyes úton. a sztálini
gozói megfogadták, hogy az
élen- jelen'. A vállalat legjobb
brigádis jóval
a határidő
előtt tel- járó szovjet tapasztalatok
fontosságát és egyre jobban teljesí- úion halad. Ezzel segítjük a gyar- 'ervét
hőveze- jai közül az Los számú telep Ifjú
jesílsék.
tésével ebben az évben még szebb Gárda-brigádja vállalta, hogy
tik tervüket az üzemekben. Például
első
mati országok elnyomott népeinek a
a Szegedi D É M A Cipőgyárban Do.
negyedévi
takarmányértékesílés!
szabadságharcát, hősies küzdelmeit.
bos
Mária
sztahánovista
fűzöttö
tervét 4.7 százalékkal
túlteljesíti,
a párosversenyt a Táncsics
MIvállalta, hogy
2
dolgozótársának Nekünk, a szabad ország boldog
A haladó
pártok
győztek
tízszerezni
hály-brigáddal még jobban kiszáréa d j a át munkamódszerét és sztaha- dolgozóinak, meg kell
| siti. Az V. számú telep
Uj Életerőfeszítéseinket a béke erdekében.
novistává neveli őket.
a guatemalai
választásokon
brigádja Vincze István sztahánovisA békemozgialomban van a
helye
' ta brigádvezetővel az élen
i j k :Nemcsak az üzemi asszonyok, ha- minden becsületes
magyar
nőnek,
takarmány értékre
Buenos Aires ( T A S Z S Z ) . Guate- malai munkáspártnak három, míg fogadta, hogy
nem a traktorosnők is megállják a férfinak. Legyen a magyar békemalában a nemzetgyűlési választá- a kormányellenes reakciós pártek- , tési tervét április 4-ig 5.3 százalék
helyüket. Varga
Etelka és
Káiity mozgalom
tényleg
olyan
erővé, sok eredményei arról tanúskodnak, nak. melyek az úgynevezett ..kom. kai, a hizlalást pedig 2.1 százaiéi .
Irén most kerültek haza a három- amely egész dolgozó népünket át- hogy a feudális imperialista reakció munistaellenes
mozgalomb n " tö- kai túlteljesítik.
hónapos iskoláról, de m á r csütörtö- fogja és á t h a t j a . Ehhez keli min- megsemmisítő vereséget szenvedett- mörültek, — hét képviselőjük van.
A Szegedi
Sertéshizlaló
telep
dolgozói
megfogadták,
A haladó közvélemény a nemznt- élenjáró
kön elindultak szántani a gyálaréti den csongrádmegyei dolgozó asszony A szavazatok megszámlálása uu'n
kiszélem u n k á j a , kiadott végleges adatok szerint a gyűlési
választások
eredményét hogy a Röder.-nozgalmal
Komszomol-tszcs földjére, A Tito- és leány lelkes, odaadó
sítik. átadják tapa®-, tála iáikat
a
nemzetgyűlési helyek most a követharcos
nevelő
tevékenysége.
újabb
győzelemnek
tekinti
azon
az
határszéien ezzel akarnak mélló vágyengébben
teljesítőknek,
hogy
kezőképpen oszlanak meg: a koramely Guatemala népének azok is teljesítsék 'ervükel.
laszt adni a háborús gyujtogatókNagy Károly né,
m á n y t támogató
haladó
páriok úton,
M N D S Z megyei titkár. tömbjének 48 képviselője, a guate- nemzeti függetlenségéhez vezet.
nak.
Megállják a
helyüket
a
Török György

A népek bécsi
békekongresszusa
nagy feladatot bízott a v i l á g minden táján élő emberekre. Nagy és
nehéz sz a feladat, de nemes és végrehajtható. Végrehajtható, mPrt a
népek millióinak vágyát,
akaratát
fejezi ki A népek békekongresszut»a a (legkülönbözőbb
békcirányz.itok, a békére törekvő legkülönbözőbb személyek és csoportok összefogásának együttműködésén alapult
a Béke Világtanács vezetése atatt.
A nemzetközi békemozgalom az elnyomott népek reménységévé
vált.
Ezen a kongresszuson
érezték n
gyanmati népek is, hogy nincsenek
egyedül; az ő harcukhoz a világ
minden táján segítséget nyújtanak.
A szovjet küldöltek felszólalásaiban
a szovjet népek bölcsessége, ereje, a
világ békéjének megvédésére
való
állhatatos
törekvés jutott
kifejezésre. Amikor erőteljes módon leleplezték fiz amerikai imperialisták
háborús
politikáját,
ugyanakkor
hangsúlyozták, hogy a szovjet nép
nem téveszti össze nz amerikai népet az amerikai milliárdosokkal és
az azoknak érdekeit kifejező agreszszív kormánykörökkel.

Az április 4-i felajánlások ieljesíiése
a Szegedi Víz- és Csaiornamüvekben
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PÁRTÉLET

Rz ötödik sztálini ötéves terv új létesítményének építői
a helyi szovjetek megválasztáséra készülnek

*

Tanulmányozzuk szüntelenül Sztálin elvtárs ú j művét,
az SZKP X I X . kongresszusa anyagát
Három

hónapja

mult, hogy zete"

Pártunk
Központi
Vezetőségének
ülésén Rákosi elvtárs, a
Szovjetunió Kommunista
Pártjának X I X .
kongresszusáról tartott
beszámolój á b a n a kongresszus
munkájának
és Sztálin elvtárs legújabb müvének
világtörténelmi
jelentőségét
méltatva
hangsúlyozta:
„Pártunk
előtt most az a megtisztelő
feladat
áll, hogy
alaposan
elsajátítsa
és
egész tevékenységének
alapjává,
tegye a marxizmus-leninizmus
e korszakalkotó
eredményeit.»
A beszámoló a l a p j á n hozott határozatában
a Központi Vezetőség megjelölte a
feladatot, hogy
túlin elvtárs
müvét, a kongresszus
beszámolóit
és
határozatait,
a párt.
és az
állami
oktatás
minden
területén
megfelelően fel kell dolgozni."
Most, h á r o m
hónappal a határozat u t á n
többnyire minden oktatási f o r m a hallgatói p r o g r a m m
szerint
befejezték a kongresszusi anyag tanulmányozását, helyesebben
mondva véget ért az az időszak, amelyet
az
oktatási évből csak e jelentős anyagok tanulmányozására fordítottak.
A nyolc hét végéhez értünk. H a
még nem is alkothatunk az eddigi
tapasztalatok a l a p j á n teljes képet
a pártoktatás o jelientős szakaszáról, de megvizsgálhatjuk
az elért
eredményeket
és
hiányosságokat,
hogy a szerzett tapasztalatokat jo
eredménnyel hasznosíthassuk a tané v további szakaszain.

Az

eddigi

Szovjetunió
új
ötéves
)fA
tervénekkérdései.
Ezeket a kérdéseket értették meg legjobban és
tudták az anyagot
vonatkoztatni
saját életünkre, a népi demokráciá n k fejlődésére, s ez kedvezően hatott a
dolgozók m u n k á j á r a , az
1952-es tervév befejezésére, az ú j
tervév előkészítésére. Helyesen kapcsolták a hallgatók
ezekhez a témakörökhöz Rákosi és Gerő elvtársak beszédeit, amely nagymértékben
hozzájárult az anyagok megtárgyalásán keresztül a közvetlen feladatok felismeréséhez. E
témakörök
tárgyalásánál hangzottak el igen
sok helyen komoly felajánlások. A
Textilműveknél
Vértes
Ferencné
vállalta, hogy termelését 50 dekáv a l emeli, a négyperces
köíözési
Időt pedig két
percre
csökkenti.
Hasonló
f e l a j á n l á s t tett
Kispéter
Ilona is, aki felajánlotta, hogy 40
dekával emeli termelését, és a kötözési időt 2.4 percre csökkenti,
A
Vasöntödében április 4-re tett felajánlásokat a politikai iskolán határozták el és a dolgozók, mintegy
60 százaléka tett szocialista
fogadalmat. Számtalan
ilyen
felajánlást tettek a dolgozók a politikai
iskolákon, a
propagandisták á l t á l
megtartott kisgyűléselcen.

tapasztalatok azt

mutatják,
Szeged dolgzói
különös
gonddal és elmélyüléssel
tanulmányozták a
kongresszus
tanításait.
Párttagok és pártonkívüliek
újabb
tömegei kapcsolódtak be a pártoktatásba a kongresszusi anyagok feldolgozása során. A z eddigi tapasztalatokból máris k i t ű n i k : átlagosan
C—6 százalékkal nőtt
a hallgatók
száma a pártoktatásban. Jelentősen
csökkent
és lielyenkint
teljesen
megszűnt az indokolatlanul távolimaradók száma. Csak elvétve akadtak olyan foglalkozások, ahol 2—3
hiányzó lett volna. A z eredmények
eléréséhez nagyban h o z z á j á r u l t a j ó
előkészítő munka. Különösen kitűnt
a j ó előkészítésben a M Á V A U T , a
Belváros IV., n Seprőgyár, a Gyuf a g y á r ég sok más alapszervezet. A
kongresszus anyagáról a Pártoktatás H á z á b a n
tartott
előadásokon
eddig nem tapasztalt számban jelentek meg propagandisták, pártmunkások és párttagok. E z is tükrözi
azt a nagy érdeklődést, amely Szeged dolgozói között a
kongresszus
anyaga iránt megmutatkozik.

nyozni,
nélkülözhetetlen
Sztálin
elvtárs: „A szocializmus
közgazdasági problémái
a
Szovjetunióban"
című művéből például a
„Megjegyzések" 2. p o n t j á n a k tanulmányozása
vagy ezt követően „ A tőke
felhalmozódása
és a munkásosztály
elnyo.
morodása."
című témáknál a
„Meg.
jegyzések"
8. p o n t j á n a k tanulmányozása. Hosszan
sorolhatnánk
a
témákat, amelyek megértéséihez feltétlenül szükséges a jövőben Sztálin elvtárs művének egyes részeire,
vagy Malenkov,
Berija, Ponamarenkó elvtársak és a többi kongreszszusi szónok és felszólalók beszédeire.

A
pártokliatás
elkövetkezendő
napjaiban
pártszervezeteink
és
propagandistáink
feladata,
hogy
összesít'sék az eddigi
tapasztalatokat és ennek a l a p j á n Segítsék a további eredményes tanulást
minden
oktatási formában. Elsősorban
a
propagandisták
fokozott segítésére
kelt nagyobb gondot fordítani. Javítani kell az ellenőrzés m u n k á j á t ,
s el kell érni, hogy az a fellendülés,
amelyet minden téren
észlelhetünk
pártszervezeteink
munkájában,
a
kongresszusi anyagok
tanulmányozásával kapcsolatosan,
állandósuljon és ú j kiinduló pontja legyen a
pártoktatás minőségi fejlődésének.

V é g é h e z é r t ü n k a nyolc hétnek,

amelynek
során a
pártoktatásban
résztvevők
tanulmányozták Sztálin
elvtárs ú j művét, a X I X . kongreszszus dokumentumait. A nagy Sztál i n i m ű és az S Z K P X I X . kongresszusa a n y a g á n a k
tanulmányozása azonban korántsem ért véget. Minden
oktatási forma
hallgatói a különböző témák feldolgozásakor tanulmányozzák e nagyjelentőségű anyagok megfelelő
részeit kötelező irodalomként. A párttörténet második é's a politikai gazdaságtan első évfolyamán,
ahol a
kapitalizmus
politikai
gazdaságAz üzemi pártszervezetek az tanai anyagával a közeljövőben ,.A
kialakulása)
az áru és
elmúlt nyolc hét alatt az eddigiek- kapitalizmus
nél^ alaposabban foglalikozlak a z ok- pénz"
című témát f o g j á k tanulmátatás ejvi, politikai irányításával, a
színvonal megjavításával, s e tö
rokvésükben bátran és eredményesen támaszkodtak a propagandisták
munkájára.
Egyes alapszervezetek
vezetői n kezdeti lelkes, j ó m u n k a
után azonban megtorpantak, helyesebben beletemetkeztek a
tagösszeírás, később a
tagkönyvcserét elő.
Lázas tevékenység folyik az amekészítő m u n k á b a . A z ilyen helyeken aztán háttérbe szorult az okta- rikai imperialisták balkáni csatlóNemrég török
tási munka. I t t aztán n c m is mutat- sainak táborában.
kozott további javulás a propagan- katonai küldöttség járt Jugoszláviádecember végén görög-jugodistákkal v a l ó foglalkozás, a velük ban,
való személyes beszélgetés és ok- szláv katonai megbeszélések folytatói m u n k á j u k
ellenőrzése
terén. tak, ezekben a napokban pedig JuIvöprülü
E z a hiányosság különösen tapasz- goszláviában tartózkodik
talható volt az Újszegedi Kender- török külügyminiszter.
alapszervezeteinél.

propagandisták

Ennek a nagy sietségnek az a
hogy a jugoszláv fasiszták,
a görög manarcho-fasiszták és a
török reakciósok közreműködésével
támadó katonai
tömböt hozzanak
létre a Balkánon a Szovjetunió és
a népi demokratikus országok ellen.
Azt. hogy ezt a tömböt kiknek az
érdekében tákolják össze, világosan
megírta a „New Y o r k Times" című
amerikai
burzsoá lap beszámo'ót
tartva arról, hogy Jugoszlávia, Görögország és Törökország oefejezte
egy szövetség főbb vonalainak k i .
dolgozását,
A megállapodást nem
öntötték írásos egyezmény formájába, de az mégis egy balkáni antant létrejöttét jelenti, — írln a
New Y o r k Times. A z A P leszögezi:
a megállapodás értelmében a j u g o .
szláv fegyveres erők végérvényesen
az atlanti szövetség stratégiájának
egyik nagyfontosaágú tényezőjévé
válnak. A hóhér Tito tehát Immár
végleg és hivatalosan is ú g y szerepel, m i n t az atlanti szövetség
balkáni csatlósa. E z egyúttal ismét
megmutatja azt ls, milyen szándékok húzóidnak meg azoknak a provokációknak hátterében,
amelyeket
Tito martalócai a népi demokrati.
kus országok, nem utolsósorban a
ml országunk határai ellen elkövetnek*

nagyrésze célja,

átérezte azt a n a g y
felelősséget
amivel az S Z K P X I X . kongresszusa
anyagának
tanulmányozása
jár.
Fokozottabb gonddal készültek fel
a foglalkozásokra és segítették hallgatóik tanulását.
A
kongresszusi
anyagok feldolgozásának
kezdetekor soha nemi tapasztalt érdeklődés
vollt a hallgatók közölt a. foglalkozások iránt. A z érdeklődés és aktivitás tovább fokozódott
azokon n
helyeken,
ahol a
propagandisták
értheiően, színes példákkal
szemléltetően tudták megmagyarázni az
anyagok egyes részeit. Nagymértékben
emelkedett
a
foglalkozások
színvonala, növekedett a
jegyzetelök Száma, s jelentős javulás történt az otthoni tanulás
terén is.
Igcn sok, az előző időkben szótlan,
passzív hallgatók
a
kongresszusi
anyagok tanulmányozása során vált
élénk hozzászólóvá, aktívvá.
E l m o n d h a t j u k , a hallgatók nagy
érdeklődése, az alapszervezetek t-s a
propagandistáit
javuló
munkája
eredményeként
az
SZKP
XIX.
kongresszus anyagából lezajlott foglalkozások általában eredményesek
voltak.

A hallgatókat
legjobban érdekelte
háború
elkerülhetetlenséTito rég megalapozta barátságát
gének,"
„ A Szovjetunió
belső
hely- a többi balkáni hóhérral. Emléke-

Imperialista

A komszomolisták szocialista versenyt kezdeményeztek a közelgő
választások tiszteletére. Zujev t'a
Ricskov komszomolisták n a p i 230—>
240 százalékos
példaadó teljesít*,
ménnyel kerültek a z élre.
A lakótelep lakói közül sokan a ?
idén vesznek részt elsöízben választásokon,
— Én — m o n d j a N y i k o l á j J e r .
makov fiatal választó — szovjet
h a i a l o m r ^ d o m szavazatomat, amely
minden feltételt megteremt az ifjús á g fejlődése számára*

kémbanda

perének

tárgyalása

Krakkóban

híveikből
alkalmával
A krakkói kör- gyóntatás
folytatja
a csikartak ki.
«
Lelito részletesen ismertette
folyamán az S Z K P X I X . kongresz- papi.ruhába bújt imperialista, k é m .
N O W fasiszta
sezrvezefben
szusának anyaga u t á n a szocialista banda perének tárgyalását.
ki.
A vádlottak kihallgatása
során fejtett tevékenységét.
iparosítás elvi kérdéseit f o g j á k taA
bíróság
még
több
bűnös
nulmányozni A k i ezekben a kérdé- í J o w ü Le.ito katolikus pap
fovadkasekben ti s ztán akar l á t n i , nem mu- | I o ! 1 beismerte,
hogy
Lengye or. tolikus papot hallgatott k i .
A
krakkói
érsekség
naponta
laszthatja dl ismételten Sztálin elv- i
hitlerista
megszáuása alatt
kapott
vidéki
„Nemzeti Katonai 50—ino jelentést
társ nagy művének tanulmányozá- 'agja v o l t a
katolikus papoktól és
ezekből
a
Szervezet"
(
N
O
W
)
nevű
fasiszta
sát,
különösen a „ Megjegyzések"
bandának.
jelentésekből
kémjeílegű
értesö.
7. és 8. pontját, az
Alekszandr
útA fejssabadulás után
belépett a léseket gyűjtött, majd Leütő
Iljics N o t M n elvtársnak adott váelkövető j á n továbbította azokat a müncheni
lasz 3. pontja, a Jarosenko elvtár s politikai gyilkosságokat
„Nemzeti Fegyveres Erök"
(NUZ| kémközpontba.
hibáiról szóló rész
tanulmányozánevű terrorista szervezetbe, m a j d
Pochopien vádlott azf is
beis.
sát.
a külföldön tartózkodó J a n Szpon- merte, hogy az
érsekség
állam,
N e m tanulhat senki
eredményeder
közvetítésével
felvette
a csínyre
számítolt
Lengyelország,
sen a továbbiakban, h a elmulasztkapcsolatot az amerikai
imperiaban, amelynek — véleménye szeja, elhanyagolja a nagy
sztálini
listák Münchenben székelő
kémm ű , ai kongresszusi anyagok tanul- központjával.
rint — az Egyesült Államok
ré»
mányozását.
Neim lehet j ó vezető,
demokratikus
orLeütő bevallotta, hogy több kém- széról a népi
j ó propagandista, a tömegek igazi
jellegü
értesülését a
katolikus szágok ellen i r á n y u l ó fegyveres tá«
eszmei, politikai irányítója
és nepapok
beküldött
jelentéseiből madás következtében kellett volna
velője az, a k i a sztálini m ű és a
szerezte, akik ilyen
értesüléseket bekövetkeznie.
XIX.
kongresszus
útmutatásából
nem. tanul, nem merít szüntelenül.
Legyen minden oktatásban résztvevő párttag és pártonkívüli szellemi kincse, —
mindennapi
tankönyve Sztálin elvtárs ú j műve, a
pártkongresszus anyaga. TanulmáMoszkva ( T A S Z S Z ) . J a n u á r 22- voltak a Nagy Színházban a V. T.
nyozzák szüntelenül ezt ai tanköny- én hazautazott Moszkvából a Népek
Lenin halálának 29. évfordulóján
vet, amelynek minden sora élő el- Békekongreszusán
résztvett indiai rendezett ünnepi gyészülésen.
méleti és gyakorlati útmutatás, vi- küldöttség, amelyet a Szovjetunió
A küldöttség elutazása előtt sajlágos felelet
szocialista építőmun- vendégül látott. A vendégek körül- t ó n y i l a t k o z a t o t tett a szovjet s a j l ó
belül négy hetet töltöttek a Szovkánk, hékeharcunk
egész sor kérjetunióbanA küldöttség
tagjai képviselői előtt. A vendégek lelkesen
désére. Lebegjenek elöltünk állan- jártak Moszkvában,
Leningrádban, szóllak mindenről, amit a Szovjet,
dóan Rákosi elvtárs szavai, a m i t az Sztálingrádban,
Tbilisziben,
jelen unióban láttak.
S Z K P X I X . kongresszusáról mondott: ,A mi feladatunk,
hogy
ebből
az új
erőforrásból
bőven
merítsünk,
hogy
tapasztalatait,
útmutatásait
következetesen
használjuk
fel
és Malmozzuk
a magyar
népi
de.
Berlin ( A D N )
erélyes tiltakozást intézett, az a m e .
mokrácia
megerősödésére,
hogy
Neustreütz városának több m'.nt rikai terrorbíróság fasiszta íté'cle
tudásban,
tapasztalatokban
meg.
hétezer lakosa követelje aláírásával ellen.
gyarapodva
bátrabban
és
gyorsab- Eisenhower amerikai elnöktől, hogy
Pasewalk, a hitleri háborúban soban haladhassunk
a
felszabadító rendelje el Ethel és Julius Rosen. kat szenvedett város 1.200 polgára
Szovjetunió
oldalán
Lenin
zászlaja, berg azonnali szabadonbocsátását. nagygyűléséről határozatta juttatóit
A Német Demokratikus Nőszövet- el az ú j amerikai elnökhöz, felszóSztálin
vezetése
alatt
új
sikerek,
ség teterowi járási szervezete több lítva, hogy adja vissza a szabad,
új győzelmek
felé!"
m i n t kétezer n ő és anya nevében ságot a Rosenberg-házaspárnak.

Varsó

(TASZSZ).

Elutazott a Szovjetunióból
az indiai küldöttség

Tiltakozás a Rosenberg-házaspár tervbevett
meggyilkolása ellen

olasz miniszterelnök nemrég sietve
Athénbe utazott, hogy — m i n t az
angol „Times" írta — lebeszélje
Papagoszf az egyezmény megkötéséről „ a m í g nem teljesülnek a Triesztre vonatkozó o'-asz követelések "
A z amerikai imperialisták mielőbb
össze akarják hozni ú j támadó t ö m b .
jüket, de a csatlósok közötti ellentétek nem kedveznek terveiknek.

50 százalékát, minusz egy szavazatot kapott, csupán 204 képviselői
mandátumhoz j u t . Egyetlenegy szavazat dönt tehál, nem kevesebb,
mint 181 parlamenti hely sorsáról.
A z új törvényjavaslat
értelmében
tehát az ország lakosságának
50
zetes, hogy annakidején segítséget
százalékát a törvényhozók 64 r z á .
nyújtott a görög monarchofasiszták.
zaléka. másik 50 százalékát pedig
nak a görög nép szabadságharcának
a törvényhozóknak csak 36 százaié*
vérbefojtásában. Nem meglepő tehát, ha most katonai szövetségre
Jugoszlávia, Törökország és G ö . ka képviselné."
lép a görög nép hóhéraival.
rögország népei elszánt harcot vív.
A kormány hamisítását még t e l .
A „szövetség'' körül azonban nincs nak áruló kormányaik gyalázatos je sebbé teszi, liogy a javaslat érminden rendben. Olaszország szintén háborús tervel ellen. E z a harc a telmében lehetővé válna a listakap"
legkülönbözőbb eszközökkel folyik. csolás, ami azt jelentené, hogy az
amerikai füttyszóra táncoló kormá- A jugoszláv munkások felrobbant- összes reakciós partok egészen a
nya bizonyos fenntartással íigye'.i j á k a hadianyaggyárakat. A görög szélső jobboldalig összefoghatnának
nép mélységes gyűlöletét nyilvání- a demokratikus erők ellen és m e g .
a jugoszláv.görög közeledést.
szerezhetnék a parlamenti többséget.
Olaszország és Jugoszlávia között totta Tito és klikkje iránt, amikor
A k i azonban szelel vet,
vihart
imperialista
ellentétek
vannak a fasiszta hóhér küldöttei Athénben
Trieszt miatf_ Az olasz uralkodókö. járlak. Mindhárom országban nö- arat A javaslatokat az egész o r .
rök szívesen látnának egy négyes vekszik a nép ellenállása, A jugo- szagban elemi erejű tiltakozás fopaktumot az ő bevonásukba, de fél* szláv, a török és a görög nép nem gadta. Szlrájkok, tüntetések hulláaz amerikai imperialisták ma söpört végig az egész országon.
nek attól, hogy egy Belgrád—Athén hajlandó
A z olasz kormány, látva a m i n d
— A n k a r a tömb kedvezőtlenül érinti érdekeiért harcolni a béketábor orviharosabbá v á l ó népi tiltakozást, a
Olaszország érdekeit. De Gasperi, szágai ellen.
napokban újabb manó'verrel próbál,
közötte ,,A törvényjavaslattal k a p .
Merénylet az olasz n é p j o g a i ellen
csnlatban felvetetia a bizalmi kérparlamentben.
csökkenteni dést. Ezzel De Gasperi azt akarta
Ezekben 'a napokban Olaszország ni a
vált egyik f ő hadszínierévé azoknak akarja a békepolltikát követelő p á r . elérni, hogy a parlament részletes
elsősorban
Olaszország megvitatás helyett, bizalmi szava,
a harcoknak.
amelyeket N y u g a t . toknak,
Európa népei szabadságjogaik, al- kommunista pártjának és az Olasz zással, teljes egészében fogadja el
kotmánybiztosította
polgárjogaik Szocialista Pártnak parlamenti be- a választójogi törvényt. Ez a manővédelmében vivnak.
A z amcrlKal folyását De Caspcri tehát szabad- ver egyenlő az olasz alkotmány l á b .
zsoldban álló olasz kormány hóna- kezet akar: olyan parlamenlet akar balti prásával. A z ellenzéki képvl.
pokkal ezelőtt elhatározta,
hogy létrehozni, amely nem képes m e g . selők, a kommunisták és a szociajavaslatot terjeszt a parlment elé akadályozni öt az amerikai háborús listák tiltakozásuk jeléül kivonula választójogi törvény „megrefor. tervek fenntartás nélküli szolgála- tak a parlamentből. De Gasperinek
Miután
ehhez nem tudja többsége segítségével sikerült m e g .
múlására''.
Ennek
a javaslatnak tában.
azonban vajmi kevés köze van a megszerezni a nép támogatását, fel szavaznia a bizalmat. E z a „bizajogokhoz és a reformokhoz. E z a akarja rúgni az olasz alkotmányt. l o m " azonban nem jelenti az olasz
javaslatának lényegét nép bizalmát é3 nem jelenti a harc
javaslat az olasz nép jogainak csor. A kormány
elvtárs így jellemezte: végét sem, A szenátus a törvénybítását célozza és lépést jelent a j e . Togliatti
lenlegi
választójogi
törvénnyel ,.Ez a törvényjavaslat az országot javaslatot m é g csak ezután fogja
H a az egyik tárgyalni. Az a hatalmas népi egyszemben a jogtalanság felé. Röviden két tömbre osztja*
arról van sző, hogy az agresszív tömb megszerzi a szavazatok ötven ségfront. amely a tiltakozó hadjárat
plusz egyetlen
egy során létrejött, biztosítéka annak,
amerikai terveket szolgaian kiszol- százalékát,
gáló, az olasz nemzeti független- szavazatot, akkor a parlamentben hogy az utolsó szót nem a De Gas.
séget árubabocsátó De Gasperi k o r . 385 mandátumhoz jut, m í g a má- peri kormány, hanem az olasz nép
j
m á n y szilárd többséget akar szerez. sik tömb, amely a szavazatoknak fogja kimondani*

Hóhérok blokkja

A

A Lett Szovjet Szocialista Köztársaságban a Venta torkolatánál
épül az ötödik sztálini ötéves lerv
egyik ú j létesítménye, egy hatalmas ú j halipari k o m b i n á t
A z ú j építkezés kollektívája nagy
örömmel vette hírül, hogy a lakótelepen ú j választókörzete*- létesítenek. A legjobb dolgozók közül számos' agitátor vesz részt a választási
előkészületekben, az agitátorok elm o n d j á k s a j á t élményeiket: hogyan
építettek a távolkeleti tnjgákon és
messze északon rövid idő alatt ú j
városokat, ú j üzemeket.

A politikai iskolák második év. zeti katonai bíróság
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Igavonó állatok nélkül kezdték,
ma félmillió forint értékű vagyonuk van
a Táncsics tszcs tagjainak
( Három év tel? el azóta, hogy a
szegedi Táncsice-termelőcsoport tag.
j a i megtették az első lépéseket
a
közös gazdálkodás, a felemelkedés
útján.
M á r alig emlékeznek visz.
aza 1949. augusztusára, amikor
a
k u l á k o k és az egyéb
ellenséges
elemek
vésztjósló
rémhírei
között, — ha sok nehézséggel küzdv e is — elhatározlak:
felhagyunk
a
nadrágszíj-parcellákon
sínylő.
d ó egyéni gazdálkodással és megalakítjuk a termelőcsoportot.
' Pedig igy volt. Éppen 1949. a u .
gusztus 22-én a SágvárLtelepi pártszervezetben jöttek össze az alsóvárosi és a Ságvári.lelepi dolgozóparasztok, hogy meghallgassák

sarkalta őket. 1950. őszén egv 40
férőhelye®
tehénistálló
építését
vették' tervbe. Hozzá is foglak és
építették a saját erejükből.
Nem
kellett oda se kőműves, se ács, 6e
tetőfedő.
Csinálták ő k maguk és
együtt örültek minden
felrakott
újabb téglasornak, hiszen maguknak építették. 1951.
februárjában
pártunk második kongresszusa tiszteletére vállalták,
hogy
teljesen
rendbeihozzák a 40 férőhelyes istállót. A vállalt időpontnál egy héttel hamarabb m á r teljesen
kész
volt az
istálló.
Cement-jászol,
villanyvilágítás várta a
szarvas,
marha törzset.
A kongresszusig
még egy 15 méter hosszú
gazdasági színt i s felépítettek.

a Szovjetunióban járt
parasztkiildöttség

Ebben az évben 24 hold
földön
kezdték meg az öntözéses
gazdálkodást. A z eredmények láttán

egyik tagjának beszámolóját.
'A
küldött beszélt a szovjet haza gyönyörű tájairól, a boldog,
megelégedett emberekről s
a kolhozok
hatalmas
eredményeiről.
Sokáig
beszélt, de a
hallgatóknak
nem
fogyott el a türelmük.
Érdekeset,
ú j a t hallottak és a
szavak nyom á n a dolgozó parasztok
jórésze
gondolatban színes jövőjét tervez.
Igette. A beszámoló végén
Nyi'rai
Antal, Bálint János, Csúcs M i h á l y
és még jónéhányan már döntöttek:
,,termelőcsoportot alakítunk."
így indult el az ú j élet útján 16
alsóvárosi és Ságvári-telepi
dolgozó paraszt Táncsics M i h á l y
—
a
parasztság
érdekeinek
nagy
harcosa — nevével a
nagyüzemi
gazdálkodás útján,
ö t v e n h a t hold
földjük volt, de se lovuk, se másf é l e igavonó állatuk nem volt. Az
56 holdhoz 98-at még kaptak.
A
növekvő
földterülettel
nagyobbodott a gondjuk.
Azonban
nem
estek kétségbe.

Mögöttük érezték a pártot

70-re emelkedett
a csoporttagok száma

az aszályos esztendő ellenére is jó
eredményt értek el.
Ősszel 368 ezer forint
bevétele
volt a csoportnak. Három év alatt
olyan szép eredményt értek el, hogy

négy év helyett két év alatt
fizették vissza a sertéstörzs árát és
most 144 sertés, 45
szarvasmarha
és 24 ló a csoport állatállománya.
A csoport tagjai között 222 ezer forintot osztottak ki a munkaegységekre. Ugyanakkor jelentős mennyiségű burgonyát, zöldségfélét,
gyümölcsöt, kukoricát, árpát és egyéb
terményt osztottak szét. így kapott
például Börcsök Imre is 5427 forintot- Dudás Mihály pedig 6420 forintot a munkájáért.
Három év alatt annyira fejlődött
a csoport, hogy csodáíaltal tekintenek rá a kívülálló dolgozó parasztok. 1949-ben
semnvvel
kezdték,
most pedig több mint félmillió forint értékű vagyonuk van.
A csoport tagjai elhatározták, hogy
ebben az évben még jobban kitesz'
nek magukért. Még jobban megszervezik a munkát.
tanulnak és még
több

és a földterület 300 holdra
nőt'.
A kongresszus után a párt megyei
bizottságának küldötte
ünnepélyesen adta át j ó munkájukért a kongresszusi zászlót, mert
vállalásuk
teljesítésével 65 ezer forintot toka. siovjet módszer! vezetnek be,
rítettak meg.
A csoport tagjai egyre világo- mind a növénytermesztésben, mind
sabban
látták, hoigy érdemes
a pedig az állattenyésztésben. 24' hold
csoportban dolgozni.
Elhatározták, helyett negyven holdat öntöznek az
határidőre, sőt határidő
előtt be'idén és a kukoricánál, napraforgófejezik a
tavaszi
munkálatokat.
Április 2C-án m á r mindent bevetet- nál a négyzetes, a zabnál pedig a
tek. Tavasszal időben
kirakták a keresztsoros vetést alkalmazzák. Az
melegágyban előnevelt
palántákat egy hold erdősáv mellé újabb egy
és az é v végére 180 ezer forintot j holdat ülteinek, hogy az cszaknyujövedelmezett a konyhakert.
Hol-1 gat felöl érkező szelet megállítsák.
dánként 120 mázsa burgonyát,
9 Az állatoknál alkalmazzák a szovmázsa gyapotot, 14 mázsa borsó', jet zootechnikát, hogy magasabb fia30 mázsa csővesfcukoricá?,
15 és lási állagot, több terméket érjenek
fél mázsa árpát é® 14 múzsa
bú- el. Az állatok áttelel'etésének biztozát takarítottak be. Eazel az ered- sítására 380
köbméter
silótakarménnyel ismét bebizonyi'ot'ák
a mányt készítettek, hogy növekvő álnagyüzemi gazdálkodás
előnyei'. latállományuk ne szenvedjen hiányt.
A
csoporttagoknak egyre
keveí g y felt, a semmivel induló Tánsebb lett a gondjuk.
•
csicsból félmillió forint értékű vaA z elmúlt évben aztán újabb 18 gyonnal rendelkező csoport három
középparaszt'al és 22
kisparaszt- év alatt. Boldog, megelégedett tagtal emelkedett a csoport léiszáma. jai ebben a z évben azért harcolnak,
530 hold földet
műveltek
ebben hogy a megye, de az egész ország
az évben. A
növénytermesztésnél dolgozó parasztjai büszkén beszélszámos
jólbevált 6zovjet
mód- jenek nemsokára arról, hogy a semszert alkalmazlak.
négyzetes mivel indult Táncsics milliomos terkukoricave'éssei, a
pótbepórzáosal melőszövetkezet.

Köszöntjük

a szegedi egyetem

Megjelent a Szegccái Tudományegyetem, az Orvosegyetem és a Pedagógiai Főiskola lapja, a ,,Szc.
gedi Egyetem". Pártunk ú j fegyvert adott ezzel a szegedi egyetem
kezébe. A lap még jobban segiti
m a j d azoknak a feladatoknak
a
megoldását, amelyek a szocia'izmus felépítésében az egyetem dolgozóira, tanáraira és
hallgatóira
várnak. Pártunk különös gondos,
súggul tániogalja ifjúságunk tanulását, kü'.önös gonddal segíti azt,
hogy ifjúságunkból jó szakemberek, a szocializmus építésének áldozatkész munkásai legyenek.
Az
ú j iap ehhez a munkához ad) még
több segíSségct.
Az ú j szám vezérelkkébcn Tury
Géza elvtárs, az Egyetemi és Főiskolai Pártbizottság tokára irja:
,.Az egyetemi újságnak mindenekelőtt hallgatóinak
jó tanulmányi
eredményeiért
való küzdelemben
kell gyorsanható
eszköznek bizonyulnia"' Az egyetemi lapnak valóban ez a legfontosabb feladata, a
jó eredményes módszerek ismertetésével, a hanyagok bírálatával
a
tanulmányi
színvonal emeléséért.
Harcosan, a hiányosságok
bá'or
feltárásával
segítsen az újtipusú
diák kialakításában.
Nagy és nehéz feladatok á'In.ik
az egyetemi újság előtt. Nevelnie,

lapját

tanítania kell sugároznia kell
a
marxizmus-leninizmus világnézetét.
Az ú j lap ezeket a nagy és komoly feladatokat csak úgy
tudja
megoldani, ha széleskörű lcvc.czuhú'.őzalot épi' maga köré, ha bálran és biztosan
támaszkodik az
egyetem
dolgozóinak javaslataira,
bírálataira.
Az egyetem do'gnzói
tudják, hogy a munkájuk, n nem
könnyű
feladatok
megoldásához
komoly segítséget kapnak az ú j
egyetemi újságtól. I)e ezt a segítséget várják is a laptól. A .Szegedi Egyetem"
törekedjen
arra.
hogy megfeleljen ennek a megt'szte'ő bizalomnak. Minden sora tanítom és lelkesítsen, minden sora
neveljen és oktasson, minden sáriiból érződjék, hogy
kommunisták
irányítják a lap munkáját, akiknek
legfőbb törekvésük n dolgozó nép
érdekeiért
való harc, n dolgozó
nép jobb és szebb életének meg.
teremtése.
Köszöntjük az egyetemi újságnt.
a szegedi egyetem dolgozóinak ú j
fegyverét. Legyen a lap lelkes, bátor tollú harcosa pártunk politika,
jának. lelkes harcosa a tío'gozó nép
ügyének. Segítse az egyetem kommunistáinak harcát, nevclirn még
szilárdabb helytállásra,
magasabb
fokú éberségre. Sok sikert kívánunk ebhez a munkához.

Ma tartfák meg Szeged békeharcosai
nagygyűlésüket
a szegedi Nemzeti Színházban
M a délelőtt 10 órakor
tartják
meg a szegedi Állami
Nemzeti
Színházban Szeged élenjáró
békeharcogai békenagy gyűlésüket.
A
nagygyűlésen Kovács Mária, a szegedi Állami Nemzeti Színház tagja
szaval, a megnyitó beszédet Wagner Richárd elvtárs, egyetemi t a n á r
mondja. Ezután
Szádcczky-Kardos
Elemér,
kétszeres
Kossuth-díjas
akadémikus tart beszámolót a Bécsi Világkongresszusról. Beszámolójában elmondja, hogy a világkongresszuson a v i l á g békeharcosai hogyan harcolnak a becsületes emberek legdrágább
kincséért, a békéért.. Ismerteti beszédében a
Bécsi
Világkongresszus
határozatát
és
részletesen számol be arról, hogy a
népi demokratikus államok, valamint a kapitalista államok békeszerető dolgozói hogyan harcolnak a
békéért. Beszámolója végén beszél

szilárdabban álljuk meg helyünket •
békefront ránkeső szakaszán.
A beszámoló után a jelenlévők elmondják eddigi tapasztalataikat, áta d j á k egymásnak j ó l bevált
módszereikel, amelyek segítségével munkahelyükön,
(lakóhelyükön
egyre
több és több dolgozót vonak be a
békemozgalomba és tesznek a béke
aktív harcosává. Egyben megbeszélik azt is, m i t kell tenni azért, hogy
épülő hazánkat, gyárainkat, a szocializmus ú t j á n haladó mezőgazdaságunkat, eredményeinket
megvédj ü k és még jobban vegyük ki részünket a békéért folyó harcból.'

és tudták, Rákosi elvtár s
pártja
nem hagyja cserben őket. N e m
is
csalódtak a pártban. Mire elérkezett az őszi munkák ideje,
dübörEzután Szegedi A n t a l elvtárs, n
gő traktorok jöttek
Dorozsmáról
Szegedi Kenderfonógyár
dolgozója
és berregve hasították a barázdáSzaval, m a j d színes kultúrműsorral
kat, vetették
földbe a búzát,
a
fejeződik be a békeniagygyülés.
téli beálltával
már
nyugodtan
hajthatták álomra fejüket. Még
a
A bákenagygyűilés előtt és a szükulákok is — cseppet sem nyugodnetben a Szegedi
Kanderfonógyár
ton, de tudomásul vették: nem vált
Alekszej
Tolsztoj-est
arról is Szádcczky-Kardos
Elemér zenekara
szórakoztatja
békedalok,
be a jóslatuk, a Táncsice-tszcs
él
elvtárs, hogyan ken napi munkán-lés békeindulókkal a jelenlévő békca Központi
Egyetem
nagytermében
és erősödik.
Egyszerre
jelentős
kat végezni, tanulni azért, hogy még I harcosokat.
birtokkal rendelkező emberek let.
A Városi Tanács Oktatási és Nép- mi színjátszók a nagy író egyik retek a Táncsics-beliek. 47 hold bú- művelési Osztálya
gényének,
a
.,Golgotá"-nak
dramatijanuár
28-án,
zát és ö t hold
árpát vetettek el
szerdán este 6 órakor a Központi zált részletét mulatják he. A Zene1959 őszén, de
elvégezték időre
konzervatórium
tanárai,
Várnagy
Egyetem nagytermében
(Dugonicsa mélyszántást is.
Lajo s (hegedű)
és Nagyné, Varjú
tér 13.) Alekszej Tolsztoj emlékestei Irma (zongora) is fellépnek. Varsá1950. tavaszára 24-en lettek. El- rendez. Előadó Bemete László iro- nyi Péter egyetemi hallgató A. Tolhatározták,
építkezéshez
fognak. dalomtörténész. Előadásában
mél" sztoj műveiből olvas, fel részleteket.
Keszon
(Uj-Kina).
Szerdán
dél- zsutól mintegy (hat
kilométerrel
A meglévő
rogyadozó színt
az tatja Alekszej
Tolsztoj életművét, Az ünnepélyes emlékest elé a sze- előtt 11 óra tájban egy
amerikai délre lőtte a koreai-kínai k ü l d ö ' l .
állami kölcsönből kijavították, belegjelentősebb alkotásait pedig rész- gedi dolgozók nagy érdeklődéssel te- [katonai repülőgép
megálló- ' ség gépjárműveit.
A küldöttség
a
falazták és ide helyezték el a ka*
podások
'ctesen tamerteti. Az emlékesten üze- leintenek.
megszegésével — Hvang-' gépkocsiszemélyzetenek három tag.
pott sertértörzset.
Akkor
újabb
ja megsebesült, ke'tö közülük súrémhírt vetettek fel a k ö r n y é k k u .
lyosan.
lákjai. Szélt-óbe-hosszába beszéltek,
A z újabb provokáció m i a l '
Zsu
hogy a rongyos Táncsics még alig
J o n ezredes a
koreai-kínai
külnyitotta ki a szemét, máris
köldöttség
rangidős összekötő tisztje
csönt vesz fel,
építkezik.
Nem
intézeté
lesz ezeknek, ennivalójuk
sem —
Ilyenkor
télen
szokták
vadásznak
a
nullákra,
mert négy óra után
míg
csak egy nulla
a „0.1" pénteken tiltakozó levelet
ezredeshez, az amerikai
hajtogatták és
kárörvendően
ne- nagy
körvadászataikat
nincsenek.
Van
ugyan
egy perc cl nem
múlik,
percet
jelző
szám
jutott, Cailock
vettek, hogy félrevezethettek egy- rendezni
Szeged
határászarvasmiairha,
sertés
is
a négyes
mellé
két nulA vadászat
nem
mindig fél rangidő® összekötő tisztjéhez.
két dolgozó parasztot. A Táncsics- ban a vadászok.
Egy-egy
akad
jónéhány,
de ezeklát
üt
a
bélyegzőóra,
hasznos
tevékenység.
ban azonban nem állt meg az élet. alkalommal
sorra
buknak
re már nem kell
vadászszámjelzője,
a 60
másod,
Nem
lehet minden
idő.
Zeneszerzőink
Száz férőhelyes
fel a jól célzott
lövések
tii, mert életüket
már
a
perc eltelte
után
pedig
ben folytatni,
mert
egyes
után a bamabundás,
rivágóhídon
kioltotta
a
csak
egyet.
munkákon
dolgoznak
időszakban
kárt
okoz- új
hizlaldát építettek
adtszemű
nyulak.
Ha
bárd, vagy a szúrókés.
A
Szerdán
délután
is
nánk
a
vadállományban.
Ebben az évben számos ú j alkovadászatról
hall az ember,
Szalámigyár
vadászai
nagy volt, a tülekedés
a
Ez a vadászat,
ami a
'és föléje nyolc
vagonos
górét önkéntelenül
azokra
a
nem, is gondolnak
ilyesbélyegzőóra
körül.
Még
Szalámigyárban
folyik, táson dolgoznak zeneszerzőink. Szaemeltek. Ezzel egyidőben
elkészí. puskás
tenger"
emberekre
gonmire,
ők másra
lesnek,
háromnegyed
négy
sem
sohasem
lehet
hasznos, bó Ferenc a „Feltámadott
tettek
egy 20 férőhelyes
ser'és- dol, akik hajtók
és kumást
igyekeznek
elkapni.
volt, máris
egyesek szotehát
nem
ártalmatlan című film zeniéjét komponálja. Szerfiadztatót; ezt már pusztán a ma- tyák segítségével
űzik
a
Furcsán
hangzik,
de így
kás
szerint
a
munkatercselekedet,
sőt igen
ká- vánszky Endre Kossuth-díjas zeneg u k erejéből.
vadakat.
Itt Szeged
kör.
van:
„nullákra
vadászmek kijárata
felé
kacsinros és fertőző.
A
Szalá- szerző Petőfi-kantátája szövegét a
A tavasz
beköszöntött
és
a nyékén,
kivéve a
Fehértó
nak".
gattak
és egy óvatlan pilmigyár
dolgozói,
vezetői magyar nép nagy költőjének különböző verseiből állította össze. Dávid
föld munkára hívta a csoport tag- vidékét,
ahol nem, szabad
Nézzük
csak,
hogyan
lanatban
—
legalábbis
nem dicsekedhetnek
adGyula és Devecseri Gábor a Novemjait.
Csakhogy még m i n d i g nem vadászni
—- csak
fogZajlik
le egyetlen
napon
úgy
gondolták,
hogy
dig
a
munkafegyelem
ber 7 Erőműről Írnak oratóriumot.
volt lovuk. Á párt ú j r a segített. lyokra,
fácánokra,
nyuez a nulla-vadászat.
Minsenki
sem vette
észre
meg javulásával,
hogy
Két pár lovat és kocsit is kaptak. lakra,
Vincze Imre
Sztálinvárosról ír
ritka
esetben
ródenekelőtt
tudni
kell,
őket — mintegy
tizenhanincsenek
olkésök,
míg
Amikor a gaz fejlődött a növé- kákra
vadásznak.
Nahogy itt a
Szalámigyár,
tan a különböző
munkaa
munkafegyelem
eme szimfóniát- Vass Lajos Petőfi „Egy
nyekkel, érezték, hogy 24-en nem gyobb
riad
erre
nincs,
ban délután
4 órakor
van
termekből
elindultak
az
lazítói,
«
„nulla-vadá. gondolat bánt engemet" című versét
tudnak
megbirkózni
a gyomirtás, amit puskavégre
lehetne;
vége a müszalcnak.
A
öltözők
felé.
Négy
óra
szok"
folytatják
a mun- zeniési'i meg.
sal. Bevonták h á t az asszonyokat, kapni. — Kevés vad, kevadászat
olt
kezdődik,
elölt
már
egymásután
kaidőt
megcsorbító
tejé
n munkabiró
családtagokat
is és vés a vadász
is
Szegeden
hogy a munkaidő
végét
tűntek
fel az udvaron
a
kenységüket.
Nem
kell
Ma délelőtt és délután
fáradtságot nem* ismerve,
harcol- — szokták
mondani.
Ez
jelző
érces
csengőhang
kijáratra
tapasztva
tekülön
magyarázni
az
tok a magasabb
terméshozamért. a megállapítás
azonban
már nem mindenkit
takintetüket
Laczik
Imre.
üzem
dolgozóinak
és vejárási kultúresoportok
Munkájuknak' szép gyümölcse lett. idejét múlta
és más meg.
lál a munkapadoknál,
gé.
Horváth
József,
Bauer
zetőinek,
hogy aki ponversenye
;16 mázsás
gabonaátlagot értek el. fogaim,wzást
ölt
újabban:
péknél,
különösen
a csgnMárton.
Egyik
itt, a má.
tosan négy óralcor,
vagy
Az egyénileg
gazdálkodók
csak kevés a vad
és
egyre
tozóban.
Hol
vannak
a
sík ott ácsorgott,
teste a
az Egyetem Dugonics-téri
négy óra után
egy-kct
10—11 mázsát arattak le egy hold- több a
vadász.
hiányzók?
Már ott soracsengőjelzést.
És
amikor
perccel
már ta kapun
kíkultúrtermében
ról. Ez az eredmény minden
széhoznak
a,
folyósókon,
megkondult
a
jelzöhavül van, az 15—20
percMilyen
vadászokról
van
nái jobban beszélt.
ősszel négy
vagy
az udvaron,
vagy
rang,
mint tahogy
Hárs
cel előbb hagyta
abba.
a
Ma délelőtt tovább
folytatódnak
és miközépparaszt és nyolc
kisparaszt szó? Hol vannak
az udvar
egyik
meghitt
elvtárs,
a
főmérnök
munkát.
A zsíros kéz le- a járási kultúresoportok versenyei az
napróllépet 1 a csoportba. Ebben az év- ért szaporodnak
szögletében,
a
WC-ben
mondja
—
nekikezdtek
mosásához,
az
átöUözköTekintsünk
meg
Egyetem Dugonicstóri kultúrtermében 60 ezer forintot ruháztak be napw?
lesnek,
fülelnek,
hogy
futni.
Nem is futás, rodéshez
jónéhány
percre
vadászterületet,
és
törlesztették az
adósságukat, egy ilyen
aztán
a csengő
jelzésérc
hanás
volt az,
valóságos
van szükség.
így
tehát ben. Ma délolőlt 9 órakor kezdődik
nem kint a szánmégis egy
munkaegységre
m i n . amely
versenyfutást
rendezze.
tülekedés
az óra
körül,
azok a dolgozók,
akiknek a verseny és szerepeinek a Pelcfi
hanem benn a
den tag 13 forint 50 fillért kapott tóföldeken,
nek a kapu, felé és ott a
A
legjobb
vadásznak
Kossuth
munkalapján
„4.00,
4.01, IH. MSZT színjátszói, a
városban,
egy
tiszaparti
s azonkívül
megkapta természetbélyegzöóráka
valóságezen a napon
Leje
Szil4.02.
4.03"
van,
épp- Zsuzsanna MNDSZ, a sándorfalvi
iif.emben,
a
Szalám.gyárbeni járadéikát is.
gal belegyürjék
a rózsaveszter,
Laczi
Ferenc,
úgy megszegik
a mun- Erdőgazdaság és az algyői
színjátban van.
szín munkalapot
és mint
Molnár
Pál
bizonyultak.
Izmosodott,
terebélyesedett
a
kafegyelmet,
mint
akik szó csopot. Délután 3 órai kezdettel
mikor
a vonaton
valami
Ők tudták
megszerezni
a
Táncsics-termelőcsoport és
egyre
elkésnek.
Látnia
kell
a
Mire
vadásznak
itt?
folytatódik tovább a verseny. Ekszerencsétlenség
történt
dupla
nullát.
Czirok
Istkevesebb lett azoknak a
száma, Mint
vezetőségnek,
hogy az elóriási
kérdőjel
meszínpadra az
OKISZ,
és megrántják
a
vészfék
vánnak.
Bürgés
Józseflakik
hitetlenkedtek,
rosszat be- red elébünk
késök és a korán
befeje- kor lépnek
ez a
mondat.
fogantyúját,
úgy
húzzák
nek,' Horváth*
Antalriénak
széltek a csoportról.
A kölcsönök Annyi
zőkjközött,
nincs
különb- Csengéié, Szőreg. Tápé tánc- és szín.'
biztos,
nem
ők (is le •'.«
bély.egzőóra
és 1 Török< Pálnak
a négy
jórészét ekkor már
visszafizették. szarvasra,
ség. \AzTegyik
tizenkilenc, játszó csoportjai és a városi tanács
vagy
vaddisz1
t
1ah— ír'it
* TC—oemberek
1• ii „ vnórát,
/i l-l"„
1.
A gyorsütemű fejlődés
Sürgette, nóra. Ilyen
állatok
* itt
karját.
* Ezek-az*
" .Lelzö.
szám-" mellé
a xmas'ik
eayjiíjján
húsz, énekkara,
tp
m/isik-„nidliííin-ti
hi',o-

flmsrifcai katonai repülőgép szerdán ismét íőite
a koreai-kínai küldöttség gépfármüveit
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VASAKNAP,

Hazafiságra nevelés a Tito-határ mentén
linlArmentl község- ter.
nié.őszövc'kczeti földjei 'litu Jugoszláviájának
határnj
melleit
Icrü.uck el.
Iskolás
tu
nuióink, úttörőink, ha nyáron szüleikkel kimennek a földekre,
maguk 's látják, hol állnak lesben, ug
rásru készen Tito banditái. Nálunk
még inkább, mint m á s u t t , szükség
van .ifjúságunk naiufias nevelésére,
épt'a békénk megvédet mezősének tudatosítására. Titóék és gazdáik, uz
amerikai imperialisták
világhódító
mestcrkcdéaeiket a kozmopolitizmus,
a „világpolgárság"
és hazátlanság
mételyével
leplezik:
..elavultnak
hirdetik a nemzeti függetlenség és,
a hazafias nemzeti érzés eszméjét,
hogy a kapitalista országok elnyomott népeiből k öljék a nemzeti
büszkeséget és (gv könnyebb légyen
őket nz amerikai viíógüralom
eszközeivé,
csatlósaivá
zülleszteni.
Mi az Imperialisták
közntopolilhmuedvai
scembcszegezzük
a
szabná
országok
népeinek
újfajta,
szocialista
hazafiságát,
őszinte
nemzeti
büszkeségét,
amely
ugj/annkkor
a
dolgozók
nemzetközi
testvéri
együttműködésén,
a
prolc'.áriniemacionu.
lizmuson
alapul.
Nálunk
ez a kettő
— hazafiság
és nemzetköziség
—
egyet jelent,
a keltő
elválaszthatatlan egymástól.
A hazafias
nevelés,
nc.k legfőbb
célja, hogy
ifjúságunkban a szocialista
haza és a nemzetközi béketábor
szeretetét,
honvédő
készségét
elmélyítsük.
ufircii

megszerettetésé,
nek a hazafias
nevelésben való szerepére a szovjet
pedagógia is, u mai magyar neveléstudomány i s nagy gondot fordít. Kulinyin intése megerősíti a ml Külcseynk tanítását, aki u lhirainezteheti haeonlókn arra figyelmeztet bennünket, hogy a szülőföld, a közvetlen környezet megismerleléso
és
megszerettetése a hazaszeretet
eisö
forrása. Két évvel ezelőtt a szegedi
pedagógiai földrajzi munkaközössége
.-A szülőföld
ismertelése''
címmel
,,Az oktatás és nevelés kérdései" című'kiadványsorozatban megirta me.
gyénk, környékünk
földrajzát, kiegészítésül az általános iskolai földrajztanítás helyi anyagához. A sikerüli segédkönyv megyénk gazdaságföldrajzi viszonyait a jelen eredmények és a jövő, nz ötéves terv perspektívájában mutntt'a be. i így gen
alkalmas arra, hogy ifjúságunkat a
szülőföld megismertetése révén szocialista hazaszeretetre nevelje.
Am
a szülöfíildismerei
nem csupán
a
földrajzi és gazdasági viszonyok tanításából átl. Lényeges része ennek
n helyi irodalom haladó hagyományainak és mai eredményeinek megismertetéw, megszerettetése is.
X eziilöi'ölil

Ak i i l f n l ó n o * l a k ó i n

ötödik
osztó"

lyában a magyar irodalmi órákon
sztale egész éven át legnagyobb költőnkkel, Petőfivel foglalkozunk. Még

cAz JrÓSJCfíVefiég szegedi
esem
portja
lolyóirt.lának
úI száma
elsősorban
abból
a szempontból
jelent
íejlödés 1
hogy
•>
szerkesztés
mankója
megerősödött.
Az
őszi számban
még megvonok
az
élettől
való elszakadás
egyes
jelei. Nem loglalkozoll
akkor
a lelyóirat
a
nagvjelentőségű
politikai események
irodalmi
leldolgczásával.
Az új srám ebben a tekintetben
nem kis
mértékű
haladást lelent;
a szerkesztés
pótolta
1
a iolyóira
nak ezt a
hiánvosságát.
Kerékgyártó
Elemér
színvonalas
nvi'ócikke
a Szovjelunió
Kommunista
Pártja
XIX.
kongresszusának
jelent őségéről
beszél,
tanulmányt
közöl
még a folyóirat
a
békeharc
problémáiról
is. A szerkesztés
érdeme továbbá
az. hogy a
„Tiszatáj"
színvonalas
Írásokban
emlékezc.t
meg a legfontosabb
óvlordulókról
(Ady. Józset
Attila).
s
nem utolsósorban
az is, hogy
szovjet és népi
demokratikus
költő
egy-egy
versét
közli
Ugyanakkor
azonba,,
az élettől
való
bizonyos
mértékű
lávolállásnak
egyéb leld még megvannak
a teli
számban
is. Hiányzik
például
a
termelési
kérdésekkel
való
<ogl
ilkozás,
nincs ipari
vaqv
merögazdaságl
riport a iolyóiratban.
.4
szerkesztőbizottság
kötelessége.
hogy a következő
számokban
ilyen
jellegű
írások
közléséről
is
gortdoskojjék.
A szegedi
költők
versei
lémallkában
is, mcgtornuílásban
is változatosak.
Pctrovácz
István
az
Októberi
Forradalom
cvíordulójüról
irt emelkedett
hangú
verset. Farkas
András
,,Amerika
ii/
elnökére"
című.
csattanós
verse
formailag
is figyelemreméltó
megoldású.
Dér Endre,
Németh
Ferenc
versei
sikerüllek.
I.ődi
Ferenc
..Bátor
szemek"
clmú
szerelmes
versében
a:onb(tn
elsősorban
a
tormái
megoldások
tökéletességére törekedett.
A
versben
sok az
öncélúan
alkalmazott
tormái
bra-

az ősszel, a tanmenet készítésekor
beiktattam az Alföld című küllemé,
nyévei va'.ó fóg'alkozás Után, január
második hetére t> irodalmi
órá',
hogy ezeken a szegedi irodalom
mú.t-beli és inai alkotásaival és a
belőlük kiáradó hazafias szelleminél
smertessem meg tanítványaimat. Az
első órán, l'elfifi Alföldjének
lángoló hazaszeretetéből, alföldmtóete.
léből kiindulva, az alföldi,
szeged
vidéki dolgozó nép költészetével foglalkoztunk. Nagy hatóssal volt tanítványaimra, amikor Kál'mánv Lajos szöregi
gyűjtéséből
olvastunk
népdalokat, népballndákal, amelyek
az ö őseik sorsit
öröméi-bánatát
cl r vetül ették főL Akadt 'anílvóiivone
aki a daiokbeli névokben migyniiyja
'eánvOevére ismert. A népköltészeti
alkotások . megismertetése
mellett
Gorkij
nyomán szól ejthetem
íi
dolgozó nép művészi tevékenységének megberslilé^íröl, a nép és költő
kőlcsöhös kapcsolatáról, s a népköltészeti gviijtés fontosságáról is.

sősurbaii Nagy Sándor, Sztálin i!ija s
és Kossuth-díjas írónk ,,Megbékélés '
című novellájának megismertetésével
kezdtük tárgya'.ni. A gyerekek
ebben szüleik sorsára, az ö néhány év
előtti töprengéseire ismertek.
I.ődi
Ferenc „Szegni ' című verseskötetéből különösén a szöregi csata és a
szegedi árvíz rajza tetszett nek k,
de könyv kívül is örömmel tanultak nreg a fö szabadulásrói
szóló
versszakot:
Szilreg felíl még fü'tölgö'i a tájék,
hamut kavart a szél. üszkM cibált.
Tiszán Innen tudtuk: a kétránygyár éq,
s fojtó füst 'el » gyár két nao pipált
Szegeden túl még dúlt a harc, q mi
Imáris
úgy éltünk, mint a szabad emberek
— Az asztalunknál ült hégy.Ct lovéris,
s előbb nekünk szegték a kenyeret. .

A szegedi irodalommal ismertette
meg őket a Tiszatij folyóirat
néhány száma, amelybű' egv-kéi részletet olvoslunk föl. Különösen
kö
zelröl érinlette őket Siklót
János
Tö- novellája az őszi számból. Csillogó
A következő Arán
szemmel hallgatták, hogyan álltak
kény, majd Móra művészeiével is- helyt államvédelmi halárőre'ok, homerkedtek meg tanulóim. A ,,Két- gyan fogtak el a ravaszul á t d o b o t t
kezi munkások 1 ' című elbeszélés nz UDB-ás kémeket. Erezték..
s mondalföldi kubikosság kemény, nz urak. ták is, hogy nálunk i
ébernek kell
s
kap szembeszálló, de a dolgozókmik
lenniük, s szorgalommal, fegyelemönzetlenül segítő, púpjainkba e őremel jótanutássál kell képezniük, fejmutató népi erkölcsét m ndenuél hilcsuleniök önmagukat, hogy szociatelesebben. élményszerűen
érezfclte
meg bennük. „Az-nem számos: nem lista hazánknak jó szakemberei, s
uraknak történt" — mondja a kitb1- ha kell, j ó katonái lehessenek.
kosok vezetője, amikor a falu árviHaladó lingyományninktól
--'lől való megmentéséért
fizetni
akarnak nekik. A ,>.,S*lriJkt®nván"
cimfl nove'la a dolgozóikban mindig
meglévő nemzet-közi mmnkásaxn.idnri'ás megható példájával neveli ifjúságunkat arra, hogy a nép és a
haza szeretete nem ellentétei
más
anyanyelvű dolgozó testvéreink ineghecsülésével, szereleiével. A sztrájktörésire hozott
román
munkások
nem vállalták
a munkát, mihelyt
megtudták, mi célra hozatták őket
ide, A román nép fiai akkor
u
sztrájkban, ma n szocializmus építésében. a békehnreban haladnak velünk egy sorban, Móra Ferenc két
népnipse«zerű karcolatából is sokat
tanulhattak növendékeim. ,,A gyeví
törvény' 1 n kulák-bfró zsarnokosko.
dásál, maid csúfos lelepleződését, a
nép győzelmét;
dorozsmai varjú' 1
n népmesei hős furfangját. a népi
észjárás ötletességét, huniurát
rajzolja meg utolérhetetlen művészetlel. Természetesen mindkét nagy sze
gedi író műveinek bemutatásánál tanulóim vázlatona
megismerkedtek
életükkel, más téren kifejtei' munkásságukkal,
s kapcsolaiba hoztuk
az. olvasottakat az íróktól
már régebben ismert olvasmányokkal is.
A n.,.l I r o d a l m a t |
összekapcsoltunk
a szegedi irodalom haladó hagyományaival . — eb

így jutottunk el csétröl-esclre a iná!>a.
A kövelkező órákon- ismét visszatérünk a hazaszerelet nagy költőjének, Petőfinek alkotásaihoz, de tanulóink megtanulták, hogy az ü példáju is, a szegcdi irodalom haladó
hagyományainak és mai értékes alkotásainak is az a legnagyobb tanulsága, hogy szülőföldünk kincseit,
népét és természeti szépségeit, gyárait és szövetkezeti földjeit, iskoláit
ós kulturális intézményeit — egyszóval az egész szocialista hazát
úgy
kell szeretniük, m n l Petőfi, niint a
megismert frök szerették és szeretik.
Hazaszeretetük egyben a népek testvéri együttműködésének, a munkásosztály nemzetközi
összefogásának,
a béketábor . országaínak, a Szovjetuniónak a szeretete is. S tanulóink
azt is megtanulták- hogy a zsarnoknak, akár gyevi bíró az, akár Tito
— pusztulás a végük, A szülőföldünk
meg.smcrete-téséböl kinövő hazafia s
nevelés (gy vált a békéért
folyó
harcra, helytállásra
való mozgósítássá.

rajzolt
alak azonban
ham'ssá
válik Málnássy
Andreával
való kapcsolat
ábrázolásában.
méghozzá
úgy és olyan
mértékben,
nnogyan
és amilyen
szélességben
ábrázolja
az író a két
liaial
kapcsolatát.
Amikor
Miska
megismeri
Andrea 1,
még nem tudja
kicsoda,
nem ismeri származását.
Később
nzorban megismeri
az egész
családot.
Kiderül,
hogy
Málnássy
Andrea
gyáros
leánya,
s hogy ízlésben
és
magatartásban
is teljes
ellentéte
annak
a
telfogásnak.
amelyet
Miska
képvisel.
Ezért Miska
elhatározza,
hogy
,,mcgjavítja",
„jó
útra térili"
a leányt.
Nem
számítva,
hogy
Miska
csodálkozó
megjegyzései
és tépelődései
a le.
án]/
különös
magatartásán"
cs
„furcsa"
életfelfoaásári
egyébktni
is
naivak,
ez az elhatározás
pedig
egyenesen
hihetetlen.
Az meg
a
hibája
is.
JCéf liktrüU
elbeszélést
h folyóiraf-rzerkexztés
sok pongyola
logalmazású
közölt
a tolyóirat.
Kékcsdi
Gyula hogy
jeleni
meg az
elbeszélő: ,.Választás"
címmel
szatirikus mondat
.,Majdnem
kíugrofl
a bőréhangú
ciifteszélésl
ír/ i. neayven- ben.
—
irja
például
íir'es választásokról.
,4
kltanően ből örömében
— amikor
u/ra
gondol
sikerült
frris a szegényparasztok
és kövesdi
bizony
a régi időkben
nem
a naqygnzdák
választási
harcát
e/e. hogy
a diákoknak
Ilyen
'ó
seven
színekkel
megrajzolva
,nu- volt
Ha valaki
erre
tatja
be. Kövesdi
Lajos
„Diákok" rük . . . " Ez túlzás.
még nem ugrik
ki a bőréelmü elbeszélése
a liaial
író
kt- gondol,
szülő
regényének
első része. Sok ből.
érdeme
von a rövid
részletnek is:
A „Haladó
hagyományaink"
rovatnz egyetemi
Hiúság
mai
életerőt, ban Kiss Lajos
Ady Endre
költén:al problémáiról
szói és
sikerül szetéről,
Péter
László
József
Altiegyes
nlakiaiban
tlousokat
és tipi-i Iáról írt
tanulmányt.
A
„Tükör"
kus helyzeteket
teremtenie.
Az' rovatban
Somfai
László
„A
nagy
elbeszélésnek
azonban
van
néhány vita után"
címmel
Révai
elvtárs
rom lebecsülendő
'ontossáqú
hi- legutóbbi
vitazáró
beszédének
la.
há)a is. A közölt
részlet
és előre- nulságait
fejtegeti.
A
tanulmányláthatóan
a
regény
főhőse
is, ban sok heh/es
megállapítás
van,
Miska,
a szegényparaszt
szárma- kár azonban,
hogy
nem
eléggé
zású.
kommunista
egyetemi
hallga- elemznen
alkalmazza
Révai
elvtárs
tó, Miska
jól
megrajzol'
alak: mcgállapitásutt
a szegedi
írócsoszorgalmasan
tanul.
'esr.tvcsz
a port munkájává.
Az „öregek"
és a
mozgalmi munkában,
a
fiatalok ,,fiatalok"
közötti
ellentét
rajza peközösségének
ügyét
magáénak
ér- dig nem egészen szerencsés
és a tézi. vezetf-'ipusú
diák
.4 inl meg- nyeknek
sem felel
meg
minden.
vur s amellett
még ilyen,
fi
vers
egéezébe,
hangulatába
nem
illő
sorokai
is olvashatunk
betir.e:
..Pillantás
ezred
rcsze
hozott közel elmémbe."
András
Sándor
„December
21-ón történt''
című
versében Sztálin
elvtársról
kíván
méltóan
szólni.
Az eredmény
azonban alatta
marad
a
törekvésnek.
Sztálin
elvtárs
nagyságát
megénekelni
legnehezebb
és
legmegfiszte/öbb
leiadatok
egyike:
a költőnek
különös
gonddal
kell
mordanivalóit
megválogatnia
és megformálnia.
András
Sándor
áronban ennek
hiányában
nem
ismerte
lel, hogy Sztálin
elvtársról
beszélve el ke/l art is mondani,
mit
jelent
az embereknek
Sztálin
el\társ. mit jelent
azoknak
a
százmillióknak,
akik éppen az ö
tanításai
megvalósításáért
harcolnak.

A FIATAL ÍROK II. KONFERENCIÁJA
fiatat írók nevelése, oz Iról
utánpótlás
kérdése —
napjaink irodalmának egyik legtgrtöbi*
ugíuntoEobb kérdése. Nem vetetten
az, hogy pártunk már többször fogialko/o.t az író: utánpótlás kérdésevet: legutóbb Révai c'.víá.s hívta
lei rá a figyeiinünket
össze, lefolyt irodalmi
vita
zárószuváhun.
De nemcsak az irodalomnak szerves része az irói utánpótlás kérdése, nzerves része az ifjúság -- a
kommunista
társadalom
jövendő
épí*.öl — nevelés kérdésének te. Lenin
efvtars a
KOMSZOMOI. III.
Osszoroszországi kongresszusán inon.
delta:
„...elmondhatjuk,
hogy
a
kommunista íúriuda'om
megleremIevének igazi feindata éppen az ifi
jóságra vár... a kapitalista társadalom lwn felnev elkedett dolgozok nemzedéke a legjobb esetben is esnk
azt a feladatot oldhatja meg- ...hogy
olyan társada'nii
berendezés' hoz
léire, amely següi a prtfetáiiátujj
és a dolgozó) osztályokat
abban,
hogy a hatalmat megtartsák é.s szilárd alapot teremtsenek, melyen csuk
az a nemzedék tud
majd
tovább
építeni, amely már áj körülmények
között Iá' munkához...' 1
E 'en n;
megállapítás érvényes fiatal íróinkra is, fiatal íróink hivatottak arra,
hogy megénekeljék megváltótól' élelünket, ábrázolják az új, munkában
és harcban megedződött emhe," Típusát, a szocializmust építő, a kommunizmus győzelméért
hnrco'ó új
bőst. Fiatal íróink képesek erre;
:
mi vagyunk azok, nk k már új kfirilimenyek kőzött látunk munkához,
a-kiket már a népi demokrácia n.-veit. Tőlünk, éppen tőlünk vár újat
éi igaza'- jót és nagyot a pórt. nz
ország. Tőlünk várja, hogy Tiszta és
hü képet nvúitsunk mindarról, ami
épül és születik ebben a
hajában
— tőlünk várja, hogv megszólaltassuk az ú j érzéseket, amelyek új ételünkből fakadnak s nevükön nevez,
ziik ennek az éleinek nagyszerű jelenségeit.,..

már ,.felfedezel'- tehetségek támogatása is nagyon
sokszor
tisztán
anyagi támogatósra
korlátozódott.
liagyluk elkallódni azokat a fiatalokat, akik eisö vagy második jelentkezésre nem tudtak
mindjárt
„kinyoipt álhatót' 1
felmutatni.
A
„felnőtteknél'' is megmutatkozó eszmei tisztázatlanság, helytelen nézetek, káros hatású ideológiai befuIvúsok a fiatalok müvedben hatványozottan mutathatók ki. A sematizmus, « halálhangulat, fiataljaink
alkotásaiban is fellelhetők.

A

a

Fiatal Íróink az utóbbi két év során kétségkívül sokat fejlődtek. Ta
n&skodik erről a Fiatal írók I. és
II. Antológiája, a Szivünk Steriivli
Törvény, «z Uj
Termés — de az
Uj Hang, Tiszatój és egyéb iroda!,
mi folyóiratok hasábjain mogje.cnt
versek vagy elbeszélések is. De elég.
viáges-e ez az eredmény? Nem,
a
fiatal irodalom nem tudott gyökeresen újat hozni, nem tudott előbbre
jutói.
Mi az oka ennek? Nincsenek talán tehetséges. fiatal Íróink?
Nem
jó az anyng? Kövefii Endre,
Eörsi
íslván, Bihari Sándor, László Ibolya, Fekete Gyula — és még folvt'alhntnám — példái azt mutatják,
lKigy van j ó
anyag az
irodalmi
utánpótlás terén. Hát nkkor hol a
hibn a fiatal írók szervezése és nevelése torén? Az Írószövetség és a
a
P. Lakatos Aranka vidéki csoportok elhanyagolták
taní'ónő" Szőreg fiatat tchelségek fölkutatását, S a
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ben. Osváth
Béla
„Az
irodalom
harca
a békéért"
címmel
az
irodalom nagyjaival:
békcharcáról
beszél. McgáU'jpíiásai
helyesek,
fontosak és időszerűek.
Azonban
jobban lei kellett
volna
emelnie
a régi
irodalom
békeharcának
egyik
jellegzetességét,
azt, hogy a régi irodalom nem volt
mindig
eléggé következetesen
békehwrcos,
hogy
—
természetesen
— pacifista
módon
is
beszéltek
a régi írók u békéről.
Ezzel kapcsolatban
kellett
volna
jobban kiemelnie
azt is, hogy a szov.
jct írók harca
a békéért
nemcsak
tudatosságban,
hanem
következetességben is felülmúlja,
n régebbi
írók
hékehareát,
bár
magasabb
fokon
fcIgt itója
rörekvcsőiknek.
cA folyóirat
eiő'i álló
ieladatok
közül nz egyik legfontosabb
a kritikai rovat
megerősítése.
Nemcsak
abban
kell ennek
megmutatkoznia,
hogy a szerkesztőbizottság
löbb
he.
h/et enged
a blráhtolcnnk,
hanem
ezzel kapcsolatban
természetesen
a
bírálatok
színvonalának
emelésében is. A t*H számban
ftolecska
Jolán,
Gergely
Sándor
„Forró
nyár"
című
regényét
ismerteti.
Gergely
Sándor
új regényéi
az eddigi ismertetések
le ményen
bírálták.
ftolecska
Jolán
nem
az
ismertetők
álláspontjára
helyezkcfkt?. Ehhez
joga
van. Dc ha ilyen
álláspontot
foghl
e[,
kötelessége
részletesen
cs meggyőzően
kifejteni
elgondolását.
Holccsku
Jolán
is.
mertetésének
jónéhány
állítása
azonban
nem
eiőggé
meggyőző,
egyrészt
azért is, mert nem beszél
például
a korábbi
ismertetéseknek
bíráló
megjegyzéseiről.
A Tiszatáj
szerkesztőbizottságának soronkövetkező
feladata,
hogy
az egyes írásművek
színvonalának
emelésén
túl
növelje
az
alrtnális
problémákkal
foglalkozó
írások
számú',
közöljön
minél
több
riportot, s ezzel együtt
biztosítson
több
helyet a könyvismertetéseknek,
gondoskodjék
arról,
hogy azok a bíróit
írásinüliöz
méltóak
is
legyenek.

C

mindez minek az eredménye?
Az elégtelen, sokszor
csypáu
formális veze'ésnek, laza szervitel'ségnek, nz eszmei és
mesterségbe";
Lépzctisfg Irányának.
A feni említett hibáktól nem mentes az írószövetség szegcdi csoportja
sem. A csoport nugv százaléka
—
aktív lő lagja közül 13 — fiatat,
nagyrészük 20—22 éves. A mi csoportunkra és fiataljainkra is érvényesek azok a megállapítások, anttk
a FIM-re, vagy a fiafal írókra általában érvényesek.
A Tisaatáj ezévi II. számában je.
lent meg n következő: „ , •, A három makói fiatal művei olyan írások. amelyek megérdemlik, hogy 71gyclniel szenteljünk rájuk . . . "
(A
három
makói fiatal
művei díjat
nyertek a Makói Gimnázium pályázatán.) Sajnos, azóta mi még esnk
nem is érdeklődtünk ezekről a fiatalokról, nem hogy bevontuk volna
üke' csoportunk munkájába, Engedtük. hogy olyan
tehetségeseknek
ígérkező fiatalok, mini Marsi Gyula és Fülöp Vilmos abbahagyják az
írást
A csoport 13 tagja közül II egyetemista. Ez még magában nem lóba,
mert e fiatalok nagy része üzemből
vagy faluról jött az egyetemre, de
nz már hiba. hogy csoportunk évek
óta egyetlen dolgozó fiatallal
sem
gyarapodott. Sőt, több m'nt másfél
kí
éve. — a pestről' jött
t fiatal kivételével —
egyetlen ú j ta.™ nein
kapcsolódott be az írócsoport munkájába.
I V agyon kevés az a támogatás,
-1-' amit a vidéki fiatalok a '•'>'
pasztallnbhnktól kapnuk. A nálunk
élő Nagy Sándor, Somfai László és
Ertsey Péter támogatása sem
elegendő tizenhárom fiatalnak, »
a
fővárosi írók meg osak nagyritkán
vetőéinek el errefele. A FIM-től pedig egyáltalán nem kapnak a sz,egedi fiatalok segítséget.
A szegedi fiatal íróknak
nngvon
kevés a kapcsolniuk a termelőmunkával. Példa erre n Tiszatáj, ehol
már hosszú idő óta
alig jelentek
meg ilyentárgyú müvek.
Mikor olvasnunk utoljára például gyári munkásokról? Hát a termelőszövetkezetek ú j hőseiről?...
A szegedi fiatal írók nagy része
FVISZ-lag. Még siteics a szegedi DISZ
Bizottság és az írócsoport
között
semminemű kapcsolat.
Pedig ágv
vélem- kölcsönösen
nagyon
soka'
tudnánk segíteni egymásnak.
A sematizmus, a „halálhangulat 1 '
nálunk is felütötte a fejét. S bár sikeresen harcolunk ellenük, vcszé.yiik
mindaddig fennáll, amíg fiataljaink
eszmei és mesterségbeli Téren egyaránt képzettének. •— Márpedig í'ócsoportunkban Révai elvtárs beszéde
óta sem folyik
elégséges
oktatómunka.
Mindezekből azonban nem
következik, hogv mi- szegedi! fiatalok
in, nem érteink cl — országos
viszonylatban is — , komoly és szép
eredményeket, de az említett hiányosságok
veszélyeztetik
további
fejlődésünket, nz rt.ért eredmények
töretlen folytatásai.
A- konferencia feladata mindezeket
a hiányosságokat
megoldnnb
rendezni a fiatal írók Szervezeti és
nevelési kérdését. Ezen a konferencián a főkérdések bátor és szenvedélyes felvetése. Hméfyült vita, kemény bírátat és következetes önbírálat kell begy jellemezze n tanácskozást. Mi, "zegedi fiatnSok is azt
várjuk a konferenciától, hogv
a
níirt haiáro/alirivak szclicniélK'n inntassn TpiPg fintml íróink
felndataiT,
jelölje meg számunkra az utat, adja
meg munkánkhoz, eszmei és mester.
.séebeT továbhkéozósünkhör a kellő
támogatóst. Mi vtózorii ígérjük, hogy
minden tudásunkká', tehc's-tóünkkc!
irodalmunk
előhhrehu'edá'át, népünk kulturális színvonalának emeiérét o-o'páljuk.
Petrováez István

Kisreqény
t

'UQosiláv

ie'ent

meq

emberrablásról

Az Ifjúsági Könyvkiadónál most
ic'enl meg Fazekas. György „Emberrab! ók
című kisregénye, amelv a
jugoszláv
emberrablók
leleplezett
sötét üzelmeit tárgyalja. A könyv
izgfelinas és fordulatos meséje éberségre nevel, hazaszeretetre és az
ellenség gyűlöletére tanít.
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Megtartotta ezévi első ülését a Városi Tanács
Pénteken délután négy órai kezdettel tartotta meg a Városi Tanács
ezévi első ülését. A Tanácsháza ünnepélyesen feldíszített nagy leimében négy órára gyűllek össze a
tanácstagok és nagy számban jelen,
tck meg meghívottak is. Az elnökségben helyet foglalt Zomfcori Jáncs
elvlárs, a Szegedi Városi P á r i b i .
zottság titkára, Dénes Leó elvtárs
VB. elnök, Nagy István elvtárs V B .
elnökhelyettes és Kövesd i P á l f ő .
iskolai tanár is.
Kövesdi Pál megnyitója után Dénes Leó elvtára beszámolt a Végrehajtóbizottság két hónapi m u n k á j a ,
ról és a t a n á c s és a tömegek közötti kapcsolat alakulásáról. Bevezetőül a Központi Statisztikai Hivatal tervjelentéséről beszélt, majd,
hivatkozva az imperialisták háborús
agressziójának erősödésére, fokozott éberségre hívta fel a tanácstagok figyelmét. — Tekintsük a
forradalmi
éberség
mintaképének
— mondotta —
nagy tangónkat,
Rákosi elvtársat.
— Nem kétséges, hogy
nz ellenség ügynökei itt Szege,
den. a
Tito határ
közelében
még fokozottabban igyekeznek
munkánkat megzavarni. E z t elő.
•egítl az is, hogy sok ember
gondolkodásában m é g élnek az
elmúlt idők csökevényei.
Sokan elfelejtették már, hogy a f e l .
szabadulás előtt egy-egy rossz termés idején három népkonyhán 8—10
ezer ingyen-levest osztottak ki és
ezt is ledolgoztatták. A z ellenség
ezt a feledékenységet igyekszik kihasználni.
A Végrehajtóbizottság munkájáról szólva elmondotta Dénes Leó
elvtárs, hogy n Városi Tanács csak
úgy tudja feladatait teljesíteni, ha
a pártbizottság irányításával mozgósítja a dolgozókat a város társadalmi. gazdasági és kulturális feladatainak megvalósítására.
A tanács és a tömegek közti kapcsolat kiszélesítésének fokmérője a
tanácsülések látogatottsága. Ezen a
terén fejlődés tapasztalható.
Míg
1951. év hasonló időszakában az é r .
deklődők száma á l i g haladta meg a
45—60 főt, addig az elmul-t év végén ez a szám 250—300 főre emelkedett.
A tanácstagok közül egyre többen tartják feladatuknak, hogy
tájékozódjanak a dolgozók körében felmerülő kívánságokról
és azokat továbbítsák ia VB-hez.
N a g y Géza tanácstag előterjesztésére például fodrász állami vállalatot alapítottunk.
Zápori
Dezső
tanácstag a körzeti orvosok éjszakai ügyeletel szolgálatának bevezetését k é n e ; a költségvetési keret biztosítása után ezt is megszerveztük.
Fejlődés mutatkozik az állandó bizottságok aktivahálózatának kiszélesítésében is. A mult év elején 425
f ő volt az aktivák száma, az év
végéig számuk elérte az 1076 főt.
A tömegszervezetek közül a legutóbbi hónapokban az M N D S Z biztosította a legtöbb irányú segítséget. Ebben
az aktivahálózatban
megválasztott társadalmi ellenőrök
november elején kezdték m e g működésűiket.
Jelentésük alapján váltották te
a Londoni.körútl kiskereskedel" *
mi áruda vezetőjét is, mert a
vásárlók között kivételeket tett
is részeges volt.
A z M S Z T aktívái különösen a
mezőgazdasági munkák, a Vöröskereszt pedig az egészségügyi feladatúk megoldásában vett részt. Hiányos a tanács és a D I S Z közötti
kapcsolat
bár a fiatalok részére
konkrét feladatot jelenteit volna a
város fásítási munkálataiban való
részvétel.
A z elmúlt év második felében 74
tanácstag tarlóit beszámolót. Ezeken 350 közérdekű javaslat hangzott
el. A tanácstagok fogadóórái is
egyre eredményesebbek lesznek.
A tanácstag megbízatását a dolgozó néptől kapott megtiszteltetésnek tekintse, s ehhez mérten tartsa kötelességének, hogy
szaktudását, ideológiai képzettségét fejlessze s járjon elől a
törvények és a különböző feladatok teljesítésében.
Dénes Leó elvtárs ezulán ismertette a vetés állását, m a j d a begyűjtésről beszélt, elmondotta, hogy
a begyűjtési
tervet tengeriben,
baromfiban, serestben túlteljesítettük-

Szeged egészségügyi helyzetéről és
az Egészségügyi Állandó Bizottság
munkájáról számolt be, A többi között elmondotta, hogy a város közegészségügyi helyzete kielégítő a a
Szeged és Debrecen közötti munkaversenyt
egészségügyi vonalon a
szegedi egészségügyi osztály nyerte
meg. A m u h évben készült el az
újszeged! gycrmekpoliklinika és két
körzeti orvosi rendelő.

az Ovódai Állandó Bizottság
már
gondoskodott arról, hegy a takarókát az egyes ovódák között tervszerűbben osszák szét. Hollósi Mikló3 felhívta a Tanács figyelmét arra, hogy sokan vannak, akik a
társadalmi vagyon rongálják, például a f á k a t tördelik. Kérte az ezek
elleni
erélyesebb
intézkedéseke!.
Bárdos Miklós a többi között el.
mondotta, hogy a Tanács az elm ú l t évben 375 ezer forintot fordított a szociális otthon építéséreNagy Géza, a szövetkezetek működéséről szólva kifogásolta, hogy
a szövetkezetek nem mindig a helyi lakosság szükségleteinek megfelelően termelnek.
Ipovic András a batesetelhárí.
tűs fontosságáról beszélt s javasolta, hogy az egészségügyi
osztály ezzel kapcsolatban t a r t .
son ellenőrzést az üzemekben.
A felszólalásokra Dénes Leó elvtárs válaszolt, majd Mison Gusztáv
elvtárs a beszámolókban ég a hozzászólásokban indítványozott javas,
latok végrehajtására határoznii javaslatot terjesztet* a z ülés elé, amelyet a tanácstagok elfogadtak.

Ebben az évben még két új körzeti orvosi rendelőt létesítünk,
az egyiket Alsóvároson, a m ú .
sikat Rókuson. Idénybölcsődét
kap a Dózsa tszcs és további Lét
területi bölcsödét létesítünk,
Zápori Dezső ismertette ezután az
egészségügyi szervek és intézmények munkáját. Elmondotta, hogy
a g ü m ő k ó r elleni küzdelem keretében a
Tüdőgondozó rendszeresen
túlteljesíti havi szűrési n o r m á j á t :
októberben 539 százalékra, novemberben pedig 609 százalékra üzemegészségügy területén a dolgozók
üzemorvosi eilálása tovább szélese,
dett Emelkedet t a rákszűrő vizsgálatok száma. Rákszűrő vizsgálatot
végeztek a Szegedi Kender, a PapA Városi Tanács ezévi első ülése
rikafeldolgozó és a MÁV dolgozói eredményes volt, amennyiben bekörében is.
mutatta, hogy a tanács és a t ő .
Ezután a hozzászólásokra kelült megek közötti kapcsolat erősödik.
sor. Komócsin Antal elvlárs,
a Hiányossága volt azonban az, hogy
Begyűjtési Állandó Bizottság mun- elvi kérdéseikről kevés hozzászólás
kájáról beszélt s elmondotta, hogy hangzott el A z ülés apró részlet,
a bizottság az ú j begyűjtési rende- feladatokkal foglalkozott elsősorban,
letet tervszerűen ismerteti a dol- pedig a tanács csak ú g y végezhet
gozók között. H a l m i Gyuláné öröm- eredményea munkát, ha tisztázza
mel üdvözölte a Tanácsnak azt az a tömegek közötti kapcsolat elméintézkedését, hogy a Petőfitelepen lyítésének elvi problémáit, hogy a
ú j árudát létesített. Kérte, hogy a tanácstagok világosan lássák a bePetőfi-telepi
I I . számú ovódánok számolók és a fogadóórák alkalmáterjesztett
jávas'-alok
több takarót biztosítson a tanács. val eléjük
Hevesi Erzsébet
hozzászólásában problémáinak helyes megodási módezzel kapcsolatban elmondotta, hogy ját.

A szegedi Vöröskereszt nyerte
a városi szervezetek közötti versenyt

A hosszú és érdemekben gazdag
szolgálatért
IRTA: SZ. ZSARKOV

Egy decemberi
reggelen,
amikor
Alekszandr
Torba vájár
bement
a
bányavezetőségre,
egy
hatniattis
hirdetést
pillantott
meg: ,,Ma, munka után, megkezdjük
az ,Ar'yemvgolj'
kombinát
.Nyikitovká
4—5
sz. bánya
munkásainak
a hosszú
évek során végzett
szolgálatokért
járó pénzjutalom
kifizetését."
Alekszandr
Torba nem most kap
először
jutalmat
a
hosszú
évek
munkájáért.
E jutalmak
kifizetése

A leépen: Alekszandr
tovka 4—5 bánya vájárjai
gálatáért
kapott
összeget.

laluk
van,
munkabérük
30
szár
zalékát
kapják.
Alekszandr
Torba 30
százalékos
jutalmat
kapott.
Ha
számításba
vesszük, hogy
családjában
még
rajta
kívül
ketten dolgoznak
—
a
íia és a veje — akik 15
százalékos jutalmat
kapnak,
akkor
nem
nehéz
kiszámítanunk,
hogy a
jár családjának
évi
költséged
tése a jutalmazás
folytán
9
ezer
rubellel
emelkedik.

Torba
(balra),
Kuzma
Okunjev,
a pénztárnál
felveszik
a hosszú

évente
december
végén
történik.
Most a
pénztáros
4070
rubelt
adott
át a vájárnak.
Ugyanennyit
kapott
Kuzma
Okunjev
bányász
is,
aki ugyanúgy,
mint
Torba
barátja,
több, mint 15 éva dolgozik
a bányánál.
A hosszú
éveken
át
végzett
munkáért
járó jutalom
azoknak
a
kedvezményeknek
az egyike,
amelyeket
a szovjet
bányászok
kapnak. A jutalmakat
a
Szovjetunióban
külön
kormányhatározat
folytán

a
évek

NyikL
szol-

'Alekszandr
Torba
és
barátja,
Kuzma
Okunjev,
miután
felvet«
lék a jutalmat,
feleségükkel
együtt
végigjárták
az áruházakat.
Elhatározták,
hogy
beszereznek
a
lakásba
valami
újat.
jgy
Kuzma
Okunjev
új sezlont,
Alekszandr
Torba pedig
új típusú
rádiót
vásárolt és
kiegészítette
ruhakészle•
tél.
A
hosszú
évek
szolgálatéért
ado lt
jutalmak
összege
évről-évre
növekszik.
1952-ben
az
..Artyemii-

és jobb munkát végeznek, mint ed*
t'.ig. A termelés frontján is kiváló
eredmények születtek. A
Szegedi
Kenderl'onó, az
Ujszegedi Len- és
Kenderszövőgyár, a Késárugyár,
a
Gázmű, az Erőmű és a
Kertészet
dolgozói 15—15 százalékkal emelték
te'jesítményüket a Vöröskereszt Propaganda Napon. A Ruhagyár dolgozói 20.917
forinttal adtak többet
egyetlen nap alatt államunknak. A
tagtoborzásban
kiváló eredmények
születtek. A Szegedi Kenderofnó, a
Ruhagyár, az Ujszegedi Kender- és
Lenszövő Váltalat, az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat Vöröskeresztes
szervezetének tagsága 20—50 százalékkal emelkedett. A Ruházati Bol 1
valamennyi dolgozója beiratkozott a
Vöröskeresztbe. Az Ujszegedi Védőnőképző, a Tanácsháza és a Kenyérgyár dolgozói közül
15—20-an jelentkeztek véradásra.
Ezeket az eredményeket szervezetünk az üzemi pártszervezetek segítségével tudta elérni" amelyek minden támogatást
megadtak a munkánkhoz. Ezek az eredmények továJjbi kötelességeket rónak a szegedi Vöröskereszt szervezet vezetőségére és megkövetelik, hogy még
nagyobb lendülettel és még nagyobb
A képen:
Kuzma
Okunj(^r€*Ni[ikitovhi
4—5. bánya
vájárja
a
odaadással dolgozzanak a
magyar
hosszú
évek szolgálatáért
kapott
jutalomért
feleségével
bútort
vásárol.
dolgozók egészségvédelméért és
a
szocializmus megvalósításáért.
évente
fizetik
ki a szénipari
és golj"
kombinát
bányászainak
18
Kerényi Lá'zlé
bányaépítés
dolgozóinak.
millió
rubellel
nagyobb
összeqű
VK. propagandafetelős
Azok
a földalatti
munkások
és jutalmat
tizeitek
ki,
mint
1951bányamesterek,
akik a
bányákban ben. Ha összeadjuk,
mennyi
jutalés a bányák
építésénél
1 3 évet mat fizettek
ki a Szovjetunió
öszdolgoznak,
évente
megkapják
évi szes
szénmedencéiben,
akkor
az'
adjunk
új lendületet
a Szov- munkabérük
A Szovfet
Filmhónap
fontossá- nyel
10 százalékát.
Azok fogjuk
látni,
hogy
ez az
összeg
Filmhónap
sikeréért
íolyó a munkások,
gát és jelentőségét
átérezve,
a jet
akik több, mint
három sokszázmillió
rubelre
rug.
Biztosítsuk
ilyen évet dolgoztak,
Szovjet
Filmhónap
minél jobb meg- küzdelemnek.
munkabérük
15
A hosszú
és
érdemekben
gazis e nagyjelensőségü
lilm- százalékát,
valósításáért
folyó
küzdelem
si- módon
öt év után pedig mun- dag munkáért
kapott
jutalom
csak
hónap
sikerét
és
a
bemutatásra
kere
érdekében
versenyre
hívom
kabérük
20 százalékát
kapják.
A
egy
példája
annak
a
hatalmas
filmek
nagyszámú
lálc^r. több, mint 10 évi szolgálattal
Csongrád
megye
összes
közönség- kerülő
renamellyel
a SzovElőre
a megyei
közön- delkező
szervezőit.
A verseny
a.
Szovjet tetiságát.
bányászok
évi
munka- gondoskodásnak,
verseny
győzelméért bérük
a dolgozó
embert
körülFilmhónap
kezdetétől
a
Szovjet ségszervező
25 százalékát,
azok
pedig, jetunióban
és a Szovjet
Filmhónap
minél
na- akiknek
Filmhónap
beíejezéséiq
tart.
15 évnél
hosszabb
szolgá- veszik.
megszervezéséért.
Közönségszervező
elvtársak!
A gyobb sikerű
megyei
közönségszervező
verseny
JENEI 'SÁNDOR,
K1SOSZ

A Szegedi Vöröskereszt szervezetben a j ó munka erdeményeképpen
ott díszlik a féléves munka jutalma, az Országos Központ vándorzászlaja.
A városok közötti versenyben az első díjat nyerte meg a
szegedi szervezet. Krekuska Istváneé
c-vtjrsnö. a szervezet titkára
a
zászló átvételekor megígérte, hogy
az eddiginél még jcrbb munkát végez majd és kiküszöbölt
azokat a
hiányosságokat, amelyek eddigi munkájában előfordultak.
A Vöröak'ítesz4 munkájában
máris
újabb
eredmények mutatkoznak. A szegedi Vöröskereszt szervezet az országban elsőnek szervezte meg a Vöröskei eszt Ptopaganda Napot, amelynek eredményeként Szegeden
1057
dolgozóval emelkedett a
tagsága
létszáma. A Vöröskereszt t a g j a i
a
dolgozók között széleskörű
felvilágosító munkát végeztek és megmagyarázták a Vöröskereszt feladatát.
Reszellek arról, hogy milyen jelentősége van az egészségvédelem terén a betegség megelőzése érdekéhen a szükséges orvosi vizsgálatnak.
\ dolgozók megértették a Vöröskeleszt célját és rövid idő alatt 845
üzemi dolgozó asszony vett
részt
rákszűrő vizsgán. 131 dolgozó jelentkezel t véradásra és ?l-en kérték felvételüket az önkéntes ápolónői tanfolyamra.
A Vöröskereszt Pronaganda Napok m a dolgozók vállalták, hogy több

Versenyfelhívás a filmpropagandistákhoz

A Román Állami Tervbizoifság
és Központi Síatisziikai Hivatal
1952. évi íeívjelentése

Bukarest
(TASZSZ).
A Román Állami Tervbizotteág
és
Központi
Statisztikai Hiva'al
közzétette
a
Román Népköztársaság
1952.
évi
tervjelentését.
A román ötéves
terv második
Lényeges lemaradás van azonévében az évi
összlermelési terban r napraforgó,
burgonya,
vet 101.7 százalékra
teljesítették.
tojásbeadás terén, dc a zsírbe1951-hez viszonyítva a
villamosadást is meg kell gyorsítani.
energialermelég
17.6
százalékkal,
A beadásba n leghátul a kulákok
az olajtermelés 28.9 6záza'.ékkal, a
kullognak. Ez arra figyelmez,
széntermelés 12.3 százalékkal,
a
tel, hogy a kalákákkal szemben
vasérctermelés 35.9 százalékkal,
a
erélyesebben kell fellépni.
11.5
százalékkal,
n yersvastermelés
A helyiipari vállalatok november az acéltermelés 8 százalékkal,
a
havi tervüket globálisan 113.5 szá- hengerelt
árutermelés 15.9
százalékra, a kisipari termelőszövetke- zalékkal növekedett.
zetek 109.4 százalékra teljesítették.
Az ipari össztermelés 23
százaDénes Leó
elvtárs beszámolója lékkal magasabb volt az előző éviu i á n Zápori Dezső az Egészségügyi nél.
Az 1952-es éy a
mezőgazdaság
Állandó Bizottság
elnökhelyettese

szocialista Szektora
további növekedésének éve volt. Az elmúlt évben a mezőgazdaság 3530 traktort,
1440 vetőgépet, 2300
kuttiválor',
1200 cséplőgépet és 'öbbszáz burgonyaszedőt, valamint
kombájnt
kapott. Egy év alatt harminc
új
gép- és teaktorállomás alakult.
Az évi szállttási
tervet
109.2
százalékra, ezen
belül a
vasúti
szállítás tervét
111.1
százalékra
teljesítették.
1952-ben a városok, valamin 1 az
ipari központok
lakossága
11.3
százalékkal több
kenyere 1 ,
12.6
százalékkal több
étolajat,
83.2
százalékkal több vajat, 45
százalékkal több hús!, 16.7
Százalékkal
több cukrot vásárolt, mint
i95iben.

A Papagosz-kormány újból bíróság elé állítja
Níkosz Beloiannisz társait

Szófia ( M T I ) A „Hellas Press"
jelenti, hogy kedden Athéniben befejeződött 6 görög hazafi ellen indított per tárgyalása. A hazafiakra
súlyos büntetéseket szablak ki.
Pénteki athéni jelentés szerint a
Papagosz.kormánynak az a szándéka,
hogy felülvizsgálja Nikotz
életbenhagyatt társainak perét,

pótválasztásokon több mint 43.000
szavazatot kapott. — A z amerikai
megszállókat és monarchofasiszta
szolgáikat
ugyanis
nyugtalanítja,
hogy az E D A népszerűsége állandóan növekszik a néptömegek között.
A Papagoszék előkészítette
perekre a görög nép fokozott harccal válaszol — szögezi le a .Hellas
A kormány fel akarja támasztani Press."
a vádat Nikosz Beloiannisz társai,
különösen Elli loannidu, a hős aszUjabb
elbocsátás
szony ellen.
as ENSZ-től
— Ennek az újonnan megrende.
zésre kerülő pernek világos a célja
Newyork ( T A S Z S Z ) .
A
„New
— állapítja meg a .,Hellas Press", York Times" tudósítója jelenti, hogy
— Amerikai gazdáinak parancsára Trygve Lie j a n u á r 9.én elbocsátotPapagosz meg akarja semmisíteni ta R u t h Crawford-ot, a Nemzetközi
Nikosz Beloiannisz társait és ezzel Gyermeksegélyalap munkatársnőjét,
egyidöben azt is megkísérli, hogy aki a
McCarran-féle
albizottság
más görög hazafiakat is perbe fog- előtt október 15-én igenlően válajon, főként Passzalidiszt, az E D A szolt arra p kérdésre, hogy volt-e
elnökét, aki legutóbb a szaloniki a kommunista párt tagja.

VASARNAP,
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Kormányos

Sándorné

szatymazi

kulák,

volt csendőr

felesége

*

Eldugdosta a felvásárolt árut, aztán feljelentést tett,
hogy kirabolták
Elmultak már azok az idők, umikor a megszorult dolgozó parasztot
kizsákmányolhatta a kulák és a látástól- vakulásig
tartó
munkáért
mindössze pár fillért adott. Éppen
ezért most minden eszközt megragadnak a kulákok, hogy
ártsanak
államunknak és megkárosítsák
az
egész magyar népet. Ilyen agyafúrt
ellenség a többi közöt' Kormányos
Sándorné szatymazi kulák is,
aki
nagy mennyiségben
vásárolta
az
ágyneműt, ruhaneműt, a készruhákal s közben

tegyen eleget a kötelességének. Kor- a dolgot. Nyomozni kezdeti és csai,
mányos-né azonban
hamar

nem

volt

megtalálta
az eldugott
targya^a'

hajlandó

egy fillért sem adni. Hogy megvédje
ingóságát, — már azt, ami a szükségesen felül van —
rábeszéléssel,
könyörgéssel, fenyegetéssel
széjjel,
hurcolta őket azokhoz-, akik neki
lekötelezettjei voltak. Így került Dékány Jánoshoz és Gémes Istvánhoz
kél Úgy, rengeteg
ágynemű,
két
szekrény, egy tizedes méreg,
egy
szőlőprés, egy lószerszám, jelentős
mennyiségű szövet, négy férfiöltöny,
fűnek-fának
panaszkodott, két télikabát, 13 ing, 4 pár cipő,
liogy szegény, nincs neki semmije, egy sárga féderes kocsi, egy perélelmiszer:
A szegénység ürügyén 4728
forint metező gép, rengeteg
mák, köles és buradóhátralékot nbm f zetett be. Köz- lekvár- dió,
gonya.
!>rn azonban állandó alkalmazottaKormányos Sándorné azonban ezkat lartott és a
községben senki
tosem emlékszik arra, hogy a 31 hoi- zel sem elégedett meg, hanem
da» Kormányosnét látta volna dol- vább tervezte, szőtte aljas tervét.
rendőrségen,
hogv
gozni. Nem lett oz életéhen egyet- Bejelentette a
lakásából
len kapavágást sem, mégis jól élt, addig, amíg távol volt.
srépen öltözködött. Meg is tehette mindent kirabollak. A rendőrség ki
ezt régen- amikor apró pénzzel íi- is ment Kormánvosné lakására, s
z- ltc ki az alkalmazottait, a
férje ott va'öhnn rendetlenül és néhány
pedig mint csendőr, hozta haza a bútor kivételével t.elieSen ürrnen '3tá'ta a lakást. Egyet azonban elfcj ó fizetőét.
lejleft Kormánvosné. A lolvaiok álhogv a
A községi
tanács
sehogy
sem tnlában nem tístv lopnak.
akarta elhinni, hogy Kormányosné donnáról leveszik n huzatot, a dunnát pedig ott hngyiák. de a szek31 hold földje mellett olyan szerényeket," ágyakat és csaknam mingény legyen, hogy ne tudja kifizet- dell bútordarabot elvisznek.
ni adóját. Felszólította többször isA rendőrség nem hagyta annyiban

és megtudt a azt is,
hogy azokat
Kormányosné hordta széjjel. Ezzel
aztán végleg lerántották a leplet 3
szende Kormányos .Sándornérói.
Nézzük meg, milyen asszony Kormányos Sándorné? Magával szemben
önző, másokkal szemben ped'g kap/s- és fukar.
Kapzsisága
lúitesz
mindenkin. Most, hogv a dn'gozó
parasztokat nem
zsákmányolhatja
ki szabadon, a saját anyját és tízéves lányát hajtja
munkába,
de
ű nem dolgozik. Bezzeg

annál

Az 1935. évben született férfiak és nők bejelentése
A tizennyolc éves férfiak és nők
szokásos évi
bejelentését a beliiqyminlszter rendelete szerint lanuár 1.
és 31. napja közölt kell teljesíteni.
1953. évi Január 31 nap|»:q irhát
*z állandó lakásukba be kell lelen'enl
mindazon magyar állampolgár férfiakat és nőket, akik 1935. évbt-ti szít.
lettek, tekintet nélkül arra. hoqy ezideig külön bejelentőlapon be voltosé
Jelentve. Ha az 1935 évben születeti
személy állandó lakásától
ideiglenesen távol tartózkodik
es hazatérése
1953 Január 31-lq nem várható,
n
szülője vagy törvényes
képviselőié
köteles gondoskodni az állandó lakásba történő bejeleniés megtételéről
A bejeleniéreket városokban nz illetékes rendőrőrsnél,
községekben
»
községi tanács végreha|tó
bizrttrá

IDŐJARASJELENTÉS
Várható időjárás
vasárnap estig: FelJANUAR
hős. párás idő. több
qánál. a férfiak és a nők ál'andú ia
helyen,
főleg
az
kásának bejelentésére szolgáló 1 , '.!északi
megyékben
letőleq 2. számú beje entőlapon ' d l
havazás.
havase3ő.
teljesíteni. A beielenté*eket 8 es 13
Mérsékelt é zaknyuora között
vasárnapokon is
lei,cl
VASARNAP
qati, nyugat) szél.
teljesíteni. A bejelentés pontos telje
az éjszakai lehűlés
s'iéséért az 1935. évben szüleiett személy és szállásadója 'szülője) Is "e.
mérséklődik.
a
lelés és mulasztásuk büntetést
von nappali hőmérséklet eliq változik.
maqa után
Várható hőmérsékleti ériékek
az
A bejelentéskor visszakapott igazoló ország terüle;é-e Vasárnap
reqqel
szelvény az állandó lakás Ceje'artté- északkeleten —3 : 6, máshol —1 —
sét igazolja és azt a bejelentelt ste —2. délben 1—4 fok között. A vármély köte'es
megőrizni és hatósági haló napi középhömérséklet
január
közeg felhívására
barmikor
le'mu- 25-én, vasárnap négy fok alatt letz.
talni, majd a lakásból való távozás
MOZI
kor a kijclentőlaohoz csatolni
Vörös Ba'ogh István
Szabadság: Gőgös hercegnő (január
ren-iö-alezredes,
28.ig).
a megyei kapitányság v-zeiőlc
Vörös Csillag: Vihar (Január 28 lg)Fáklya: Szovjet bálnavadászok (ma
KÉTAJTÓS ruhaszekrény eladó. Biró, utó jára)! hétfőtől:
Aranycsillaq
lo.
Horváth Mihá'v u. 7.
vaqja (ianuár 29-lg).
JOALLAPOTBAN lévő
fehér,
mély
Ma délelőtt fél 11-kor matiné a Fákgyermekkocsi eladó.
Lehel
u. 3. lya moziban Aranycsillaq lovaqja
(Rókus).
"Az előadások vasdrap a SzabadságALIG használt népszuper, kitűnő ál- áé Fáklya-moziban fél 4, fél 6 ér fél
Csillag-moziban
lapotban sürgősen eladó. Szt- László 8 órakor, a Vörös
fél 4. fél 6 és fél 9 órakor; hétközu. 15. Balogh.
ELADÓ karikahalós
női
varrógép, nap mindhárom moziban fél 6 ós fél
konyhnkredenc. kettő hokedli. Tápéi 8 órakor kezdődnek.
sor 24.
HETI SZÍNHÁZI MŰSOR:
EGY Tücsök kálvhát, két széket ven
Ma délután fél 4-kor: Fekete arany.
nék. Eszényi, kosárfonó pince, SztáFagyejev bérlet (6).
lin krt. 65.
Eete fél 8 kor: Fekete arany. VasEGY férfi fekete télikabát eladó. Tavári bérlet (fi).
vasz u. 4. I. em.
Hétfőn nincs e'őadás
El ADÓ zslrmalac 120 kg.
egy pár
27-én, kedden este 7 órakor Fekele
42 es birger'i. Ma:!om u. 6.
KIFOGÁSTALAN 2 + 1 Phlüps
rádió arany. Szigligeti bérlet (6).
28-án. ezerdán este 7 órakor A föseladó. Kismartoni u. 3.
ELADÓ egy 5 és
félhónanos ártán- vény. Bérlet,-zünet.
29 én, csütörtökön
este 7 órakor
s(Üdő és egy hegedű tokkal. Tisza
Fekete arany. Erkel bérlet (6).
pálvaudvar. 6. szám.
A SZEGEDI
Konzervgyár
tavasszal
30-án, pénteken este 7 órakor: Femeginduló munkálatokra
férfi
és kete arany. Petőfi bérlet. (E).
női szerződést köt. Jelentkezni lehet
31-én. szombaton este fél 8 órakor
minden nap 8 és 11 óra között.
Pillangókisasszony
Bér'etszünet.
TEGLAKEVERÖKET keresnek vidékre
MUZEUM
nzonna'i munkára
Érdeklődni Szent
László u. 7.
Fejlődéstörténeti kiállítás: Móra FeSZARAZ hársfa hasábokat
keresünk renc-emlékkiállítás. Fehértó élővilága
kivételével
minden
megvételre. Fogtechnikai Orvosi Mű- kiállítás: hétfő
nap 10 órától este 6 óráig.
szer ItSZ., Deák Ferenc u. 25.
1953

nap

alatt

elkészítjük
PATYOLAT

SORSOLÁSA

1953 j a n u á r 27-én,
kedden délután 5 órakor
az Országos Takarékpénztár
•
A sorsolásban minden olyan forgalomban
könyv részt vesz, melyet 1952. december

pénztártermében

levő
nyereménybe ét31. napjáig váltóitok.

NYILVÁNOS

DÉLMAGYARORSZAG

politikai napilap
Felelő® szerkesztő
kiadó:
Z0M30RI IANOS
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged Lenin u. 11
Telefon: 35—35 és <10-00
Kiadóhivatalt Szeged. Lenin u 6
Telefon: 31 — 16 és 35—00
I

Csongrád megvei Nyomdaipar'
Vállalat, Szeged
felelős ve7ető: Vinr7.e Gvőrgv

a Magyar Repülő Szövetség továbbképzés ugrói fokozott munkával készülnek a 28.án megtartandó ejtőernyős ugrásra Az ugrás kemény
feladatokat tűz az ugrók elő, fiatatjaink azonban nem riadnak vissza
az időjárás
viszontagságaitól,
a
feladat nehézségeitől, mert 'uiljnk,
hogy minden jól végrehajtóit ugrás
egy-egy csapás a nyugati habarás
uszítókra.
Fiataljaink az ejtőernyőzés alsajátításával felkészülnek arra az j d " .
re, amikor majd a
Néphadsereg
kötelékében teljesítenek szolgá'ajot.
A szerdai ejtőernyős ugrás alkalmával bekötött 'és zuhanó ugrások aj
hajtanak végr e a szovjet ejtőernyősök útmutatása nyomán, kik bi.rálj
segítségükkei állandóan emelik a
magyar ejtőernyősök tudását.
Magyar Szabadságharcos Szövetség
Az MTSB felhívása

SPORTMŰSOR

ökölvívás
Ma evle 7 órakor tartják meg rókusi tornaccai nokban a Szegedi Bástya—Orosházi Kinizsi meghívásos ökölvívó mérkőzést.
Atlétika
A VTSB m í délután 3 órai kezdette1 megyei, fedettpályn. atlétikai versenyt rendez a Radnóti
gimnázium
tornatermében.

A Megyei Testnevelési Sport Bizottság felhívja a TSB bizottsági. megyei. járási, városi, társadalmi, ezöve-ségi tagokat és bármilyen
edzői
minősítéssel rendelkező
edzőket, játékvezetőket hogy részükre a MTSB,
JTSB, VTSB és cz OTSB által kiadott
igazolványukat és minősítési
ok'eveleiket január 31-i'g o Megyei TSB-hez
érvényesítés végett küldjék be. Címt
Hódmezővásárhely, Megyei Tanács.
Röplabda

Hétfőn úttörő és serdülő úszóverseny

Ma délelőtt a rókusi tornacsarnokban a következő I. osztályú
teremröplabda
mérkőzéseket tartják meg:
A Szegedi Kenderfonó. a Vasas, a
Kinizsi és if H átadás úttörő és ser- 8 órakor Lendület - Építők (férfi); 9
dülő úvzói részvételével
hétfőn este órakor Építők—Sz. Kender (női); 10
7 órai kezdettel úszóversenyt rendez- órakor Lokomotív—Építők (férfi); 11
nek a Városi Gőzfürdő uszodájában. órakor Szpartacus—Juta (férfi).
\uáüio
Január 25. vasárnap

MAI

KOSSUTH R A D I O

6 Reggeli zene, 6.45 Lapszemle, 7
Hanglemezek, 8 Htrek, 8.15 Opere.trészletek, 9 Egy falu — egv nota, 9
óra 30 Zenés fejtörő, 10 Vasárnapi
levél, 1010 Vidám műsor. 11 Békeműsor, 11.30 Szimfónikus zene
12
éra 05 Hírek, 13.05 Népdalok, 13 30
Hangos újság, 14.15 Müvé-zlemezek,
15.30 Magyar müvekből, 16 Előadás,
16 30 Ooerettrészle'ek, 17 Egy hét a
kiltpoli ikában,
17.20
Szórakoztató
zene. 19 Szovjet tánczene, 20 lllrek.

MCSORA:

20.20 Dokumentjáték, 21.08 Vasárnapi hangképek. 21.33 Szimfónikus zene, 23 Hírek. 22.10 Ravel müveiből,
23 Szórakoztató muzsika, 24 HírekPETŐFI RÁDIÓ
8 Könnyű dalok. 8.30 Falurádió, 9
Upera'emezekbői. 9.45 Ref. félóra, 10
óra 15 Ev. istentisztelet 11 Lemezesláda, 11-35 Irodalmi összeállítás 12
óra 05 Békeda:ok, 12.50
Elbeszélés,
13 Szimfónikus zene, 11 Filmzene,
15 Tudományé© fejtörő, 15.20 Ceardásolc, polkák, 15 45 Lapismertetés. 16
Gyermekszínház 16 40 Szív küldi. 17
írók a mikrofon előtt. 17.30 Zenekari muzsika, 18.45 Tör.énelmi daljáték, 20.16 Balettzene.

Üveg- és porcé Ján-kelet
rendez a Szegedi
Kiskereskedelmi Vállalat a következő árudéiban: 2. áruda a Sztálin krt.
38. szám
alatt; p.
áruda a
Széchenyi téren a Városi Bérházban; 43. áruda a Nagy Jenő u. és a Bajosy-Zrilllnszky u.
sarkán. Az üveg- és porcel'ánhét a'irtt ízléses kivitelű ajándéktárgyak,
háztartási
üvegáruk, disztárgvak vásárolhatók
nagy
választékban a felsoro't
árudákban.
Keresse fel a
Kiskereskedelmi
Vállalat tokjait
az
üveg- ós
porceítán hét a'a'l s vásrio'jon
üvegárut, ajándéktárgya..
Megnyílt, a Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat legújabb árudája

Kossuíh Lajos-sugárát
1. szám a aí!,

FELHÍVÁS

Ismételten
fe'hivjuk a jószári a rí-rt
razdákait. hogy a legeltetési
dttakát
ianuár 28 án. szerdán
8—12
óráig,
Bérház. II. emelet. 210. ezám alatt
feltétlenül fizessék be
Leqeltc'ési bizo tsáq

SZEKERES U 36.
DÓZSA GYÖRGY U. 24.
JÓZSEF ATTILA U. 41
HUNYADI TÉR 1.

lenyesznyulak rendelhetők a
PRÉMESALLATTENYÉSZTÖ VALLALATNAL
Budapest. V., Sütő u. 1
Telefon: 383—180. 181—466.

A MAI

Vásártartási hirdetmény

Prémesállaltcnyésztő Váüa'at aiegbízoflíával

«' *••» mtn'ségü

A Magyar Szabadságharcos Szövetség és a Magyar Repülő .Szövetség fiatal ejtőernyős ugrói szerdán
j a n u á r 28_án ismét bemutatják t u .
dásukat. Fiatal ejtőernyőseink újra
hit®', teszne.k a párt, a kormány zabunk és dolgozó
népünk mellett,
hogy szükség esetén fegyverrel a
kezükben készek megvédeni eddigi
eredményeinket és ragyogó jövőn,
ket.
Népi
demokráciánk
biztosítja
minde n fiatnl számára a iehetóségcl, hogy képezze m a g á t a különböző sportágakban Fiataljaipk fegyelmezett magatartásukkal hálá'ják meg ezt a szerető gondoskodást.
Lelkesen vésznek részt az ejtőernyős
körök munkájában és j ó m u n k á j u k
jutalmaként hajtják végre szerdán
ejtőernyős ugrásukat.
A Szabadságharcos Szövetség és

Szeged váróéban f év február 7 ér
(szombaton) sertés, juh, kecske. 8-áo
(vasárnap)
állat, és
kirakodóvá©.-]:
lesz.
Szeged város egész területéről, va
lamint egyéb vészmentes helyről szabályszerű marhalevéllel
mindenféle
állat felhaltható.
Minden
sertésről.
Juhról ég kecskéről külön-külön marhalevelet ke'l kiálltán!.
Iparosok és kereskedők Iparlgazolvénvaikat hozzák magukkal, mert n
vár-ár alkalmával hatósági közeg felhfváMÍra azt fel kell mutatniok.
Szeged, 1953. ianuár 15.
A Városi Tanács VB.-elnöke

Minden fajtájú éJ minden mennyiségű
2 kq-on felüli élő
házinyulat
szerződésre 12 Ft. szerződés nélkül 10 Fos
áron megveszünk A belga óriásárt 2 Ft-tal kevesebbet flze.
tünk. Nyúlbörelt 70 Százalékkal magasabb
áron értékesít
heti. ha szerződési köt a

SZEGED.
MAKÓ.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
CSONGRÁD,

Ejtőernyős ugrás Szegeden

Az Egvetemi Könyvtár nyttvatarln, i
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél
előtt 10—tői este 9 ig; hétfőn 2-től t*
te 9-ig
Kölcsönzés 12-től este 8-ig
hétfőn 2-től e?te 8-lg Vasárnap nvi'
va 0-től 13 óráig.
Somogyi: Délelőtt
10 tői este 7.i2
(Kónyvkölcsönzée:
délután 2-töl e©te
G óráig.)
Gorkij (Horváth M..U. 3. MSZT szék
ház):
Hétköznapokon délelőtt 10-tö:
2-ig: délután
3-tól 7 tg
Könvvköl
csönzés.

tisztíttatni
3

arikirek

Érleslljük az alapismereti, alapErleslijük a Part-történet II.
ív
propagandista
ly.imának, a Szlálin Életrajz és a fokú és középfokú
hogy
réPi.ttlikai Gazdaságtan I. évfolyamá- szamináriuni vezetőket,
nak hallgatóit, hogy rés/iikre az uj szükre a soron lévő anya Síből folyó
anyaghoz az útmutató megérkezett. h ó 26-áu déiutáti 6 órakor a P á r t .
Házában
előkészítőt
tarKérjük- vegyék át a Pártoktatás Há- oktatás
tunk.
zában.
K é r j ü k az elvtársakat, hogy ezeÉrtesíi|ük a
titkár
elvtársakat, ken az előkészítőkön felkészül'cii > s
hogy » púr'oktatásban
tészlvevők pontosan jelenjenek meg.
statisztikáját a körlevélben megA szervezési osztály összes Instrukadott határidőre feltétlenül küldjék torai hétfőn délután 4 őrekor jcIrnjenek meg a Kálvin-téri székház
be. Azok az alapszervezetek, melyek
kistermében. Az értekezlet fontossánem rendelkeznek kitöltetlen űrlap- gára való tekintettel pontos megjepal. n Pártbizottság
tudakozójában lenést kér a Pártbizottság párt- és
töuiegszervezeti osztálya.
vegyenek ál egy példányt.
Értesítjük az üzemi
és kerületi
Értesítjük az alapismereti, alnp- sajtöfelelösöket' hogv részükre jaf"kú és középfokú
propagandista nuár 28-án, szerdán délután fél 5
szeminárium
vezttóit, hogy
lö- órakor értekezletet tartunk Kálvinszükre n most folyó anyagok fel- tér 6. szám alatt. Pontos megjeledolgozásához az útmutató
megér, nést kérünk.
Városi Pártbizottság
keze'l. Kérjük, minél előbb
ve3gtt. pop- osztály
gyék át a Pártoktatá6 Házában.

KÖNYVTAR

NE VARJA MEG a tavaszi torlódásokat,
már most adja be
ruháját

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

A SORSOLÁS

előtte

25

A MEZÖKER felhívja a szerződött termelök figyelmét. hogy a korai magfé'eségeb aki
igénye't
szerződött
zöldfégrélére.
megkaphatja
minden
Mczdker Nosztró telepen. Jelentkezzenek az igénylő termelők és
mielőbb vigyék kl a szükséges
vetőmagvakat.
EGY használt rövid bőrkabát megbízásból e'edó. Szent Mlkló© u. 7.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN szoba, konyha mellékhelvisóeee lakás,
bútorral
át adó.
Érdeklődni telelőn 134. Hódm ezővásárhelv
KETSZEMELYES, szép,
modern.
új
diórekamié eürgőeen eladó. 8ándor
utcir 35.
BI'TOROZOTT szobit kiadó, két férfi
részére. Feltámadás u. 5/a. fldezt. 2nitó.
FEH +R. mély gyermekkocsi
eladó.
Érdeklődni vasárnap,
hétköznap d.
u 3 tó!. Maros u. 34.
SZEKRÉNY, ágv. aeztoá. sub'ót. karnis. demlzson '16 üt.), nylontáeka eladó Tánél u. 23.
VII ÁGVEVO rádió, Doxa zsebóra eladó. Aradi vértanúk tere 5.
kapu
mellett. 1. ajtó.
PETŐFI telep 10. utca 635. sz. ház
beköltözéssel e'adó. 15.000 Ft.
HOSSZt!. fekete férfi télikabát.
egv
férfi ö'tönv, ágv.
éjjeliszekrény eladó. Rákóczi u. 36
ÁLLAMI Vállalat nyugdíjai
férfiakat
*és nőket alkalmaz Jelentkezés Január 25 án. hétfőn Szeged, Széchenvi tér 8, I. em. 19 szám alatt
SZÉP. zománcos
gáztűzhely
eladó.
Béke u. 1. L em. 4.
Z8IRSERTÉST vennék 140—180 súlyig.
Érte© Itéet kér dr. Szókács. Mórahalom.
NYEREMÉNYBETÉTKÖNYVEK

kedvesebb

a falu plébánosa, aki sűrűn eljár n
f alai özvegy Kormányosaiéhoz, a h ) !
tinóm ételekkel és borral várják. H a
a tisztelendő ú r nem megy Kormúivosnéhoz,
akkor
Kormányosné
megy a parókiára csomagokkal megpakolva. Is-meri mindenki a faluban
Kormányos Sándorné ku'ákasszonyt,
volt csendőr feleségél. Eddig
e-m
igen szerették, de most már gyűlölettel és megvetéssel néznek rá
a
bersületes dolgozó parasztok. Kormányos Sándorné aljasságának
letrrlezése óla még világosabban tűiók a szaivmazi dolgozó parasztok,
hogy a kulák az mindig kulák marad: kizsákmányoló, — a
do'gozó
llép ádáz ellensége.

F
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SINCS PcNZE CL.
MZT0NSÁG9ANK
A TAKARÉKBETÉTE'

ahol mezőgazdasági és háztartási faáruk, kefék.
kosáráruk
vdsáro'hatók a dú-an fel.zerelt
i-nktárból. Itt vezette be n< Sze
gedi Kiskereske'lelmi Vá lata) a
dolgozók szoleá'dt íban a gvermckkoc i é* babv mírteg kö'csönzését. Jutányos áron
bére'hot gyermekkocsit, gyermekmérlege'. Keresee fel ;: Szegedi
Kirikersskedelmi
Vállalat 44-e:
faáruk- szakárudálút a Kos uth
L. «gt 1. alatt az A tna kútra .

é 5 r.ec: k a ' -

IS KAP!

i-egsdűkészítő szakmunkásokat és iaszobrászokat
kere©
Ezcgodi Hanq'zerkéiziiő és Ja
vitó Ipari Vállalat.
Jelentkezés
azonnal Hétvezér u. 9 sz. ala l

Betonozási és szá'l.tá3i m.un«ára

fe'vesztiiik. Jc'entkezés az ÉpiV
tttatemqyár
mupkaercgzzd V.ko
dásá'i
Cttd-cesl. XI Budafoki
út 78
V dók éknek
Mállást
hsv; 10 Fi- - . napi háro-rtfzo.
ri étkezést 7 40 Ft ért tlz osr
tunk.

*

